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1. Inledning 
 
I högskolornas verksamhet skall jämställdhet  

mellan kvinnor och män alltid iakttas och  

främjas. (Högskolelagen, 1 kap. 5 §)  

 

Genusperspektiv skall få ett ökat genomslag i utbildningen. 

(Utbildningsdepartementet 2007) 

 
Arbetet med att främja jämställdhet i högskolan är ett aktu-
ellt ämne. I nationella sammanhang brukar den akademiska 
arbetsmiljön beskrivas som icke jämställd på två punkter 
(Kommittedirektiv 2009). Det rör för det första andelen 
manliga och kvinnliga professorer. I dagsläget finns 82 pro-
cent manliga professorer och 18 procent kvinnliga. Andelen 
kvinnliga professorer har ökat med cirka en procentenhet 
per år. Tjänstekategorin lektorer domineras också av män, 
62 procent (SCB 2008). Den andra punkten rör högre admi-
nistrativa positioner inom den interna organisationshierarkin 
där män innehar de högsta och flesta positionerna (Kommit-
tédirektiv 2009). 
     Under 2009 tillsätter regeringen en delegation med upp-
drag att bland annat försöka komma till rätta med kvinnors 
och mäns skilda möjligheter till forskarkarriär och den ojäm-
na könsfördelningen på högre befattningar inom högskolan. 
Uppdraget ska redovisas senast den 1 januari 2011 (se 
Kommittedirektiv 2009). Som ett led i jämställdhetsarbetet 
vid Samhällsvetenskapliga institutionen (SVI) vid Växjö uni-
versitet och med ett stort intresse för frågor som rör demo-
krati och rättvisa har vi kartlagt könsbalansen på institutio-
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nen.1 Vår utgångspunkt är att det finns ett egenvärde med 
könsbalanserade arbetsmiljöer. Om något kön är kraftigt 
överrepresenterat kan det finnas risk för homosociala 
gruppbildningar och olika former av exkluderingsprocesser.2 
Dessutom är det betydelsefullt för studentrekrytering och 
studentinflytande att den majoritet av kvinnliga studenter 
som väljer att läsa vid SVI får möta fler kvinnliga lärare och 
forskare under sin utbildning. 
     Förutom könsbalansen studerar vi förekomsten av och 
attityder till genusperspektiv i undervisningen. Genusper-
spektiv i högre utbildning ”skall” enligt Utbildningsdeparte-
mentet (2007) ”få ett ökat genomslag i utbildningen”. Bety-
delsen av genusperspektiv i undervisningen betonar Högsko-
leverket (2009a) och skriver: 
 

Att använda genusperspektiv inom ett ämnesområde är att lägga till en vetenskaplig analys-

dimension. […] den dimensionen kan främja de olika ämnesområdenas utveckling genom 

att ge ytterligare verktyg för att ta fram och kritiskt pröva teorier och forskningsresultat. 

 
     Sveriges förenade studentkårer (SFS) stödjer Högskole-
verkets inställning med tillägget att genusperspektiv även 
ökar utbildningskvaliteten. Dessutom menar SFS att kun-

                                                 
1 När jämställdhet inom högskolevärlden studeras skiljer forskarna på 
vertikal och horisontell könsbalans. Den vertikala könsbalansen syftar 
på representationen av män och kvinnor i organisationens hierarki. Ho-
risontell könsbalans betyder att forskarna studerar inom vilka olika fält 
kvinnor och män finns och hur dessa fält är kopplade till resursfördel-
ning och status. Olika ämnesområden jämförs ofta med varandra. Vi 
studerar den vertikala könsbalansen på SVI genom att kartlägga ledar-
skapsstrukturen och genom att se hur många av de anställda som är 
och kvinnor (jfr Silander 2005, s. 11-13). 
2 Enligt Riksdagens utredningstjänst leder manlig överrepresentation i 
valberedningar till styrelseuppdrag inom svenska börsbolag till att färre 
kvinnor nomineras. Män tenderar att välja män. Jämställda valbered-
ningar nominerar i större utsträckning kvinnor (Nordenskiöld 2009). 
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skaper om kön och makt är nödvändiga för en utveckling 
mot ett mer jämställt samhälle. En andra utgångspunkt i 
denna studie är att könsbalans och genusperspektiv är av-
hängiga varandra och därför är det viktigt att belysa båda 
aspekterna inom ramen för en studie om jämställdhet inom 
akademin.  
     Växjö universitet har cirka 15 000 studenter och drygt 
1000 anställda fördelade på sju institutioner. Universitet har 
en övergripande jämställdhetspolicy (Växjö universitet 
2006a) och en handlingsplan för jämställdhet (Växjö univer-
sitet 2006b). Den senare presenterar prioriterade områden 
och vilka som är ansvariga för att bedriva utvecklingsarbetet. 
Samhällsvetenskapliga institutionen har dessutom en egen 
handlingsplan för jämställdhet som ger prioritet åt ett antal 
områden, bland annat rekrytering och genusperspektiv i un-
dervisningen. Handlingsplanen upprättades 2007 och gäller 
tills vidare (Växjö universitet 2007).  
     Samhällsvetenskapliga institutionen vid Växjö universitet 
består, vid studiens genomförande, av följande ämnen: 
freds- och utvecklingsstudier, geografi, medie- och kommu-
nikationsvetenskap, psykologi, statsvetenskap, socialpsyko-
logi och sociologi. Statsvetenskap och sociologi bedriver 
forskarutbildning. Räknar vi antal anställda, oavsett anställ-
ningsform och position, faller SVI som helhet inom det så 
kallade jämställdhetsintervallet på 40/60 procent, dock till 
männens fördel. Samhällsvetenskapliga institutionen består 
av 42 procent kvinnor och 58 procent män.3 En närmare 
granskning av särskilda yrkeskategorier och positioner ger 
dock en annan bild. Det är framförallt fördelningen inom 

                                                 
3 Siffror för en jämn könsfördelning om 60/40 har börjat ifrågasättas 
eftersom andelen kvinnor i samhällets olika maktsfärer genomgående 
befinner sig vid den undre gränsen på 40 procent och män vid den övre 
på 60 procent. Därför är det rimligt att målet bör vara en jämnare för-
delning om 50/50 (SOU 2007:108). 
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den administrativa personalen som bidrar till en jämnare 
könsfördelning på institutionen som helhet.4 Ett entydigt re-
sultat är att män är överrepresenterade medan kvinnor är 
underrepresenterade i yrkeskategorin forskare och lärare 
samt i ledarskapsstrukturen. Männen är i majoritet i alla be-
slutande organ och i de högsta vetenskapliga positionerna. I 
skrivande stund finns ingen kvinnlig professor vid institutio-
nen. Under Växjö universitets tioåriga historia har det fun-
nits en tillsvidareanställd kvinnlig professor vid SVI. Under 
samma tidsperiod har det funnits nio manliga professorer. 
Det överrepresenterade könet dominerar även i litteraturlis-
tor och genusperspektiv i undervisningen är inte en lika stor 
självklarhet som frågor om klass. 
     Man kan i teatertermer säga att det överrepresenterade 
könet spelar huvudrollerna på institutionen medan det un-
derrepresenterade har de stödjande rollerna för männens 
karriärer (sekreterare, grundstudenter och doktorander). Att 
männen har den ”bästa rollen” betyder, om vi talar med 
Bourdieus termer, att de har ”many advantages. They are 
visible, whereas women are invisible. They speak, whereas 
women keep quiet” (Bourdieu, 2001). 

         1.1 Kvantitativt och kvalitativt jämställdhetsarbete 
Jämställdhet kan studeras på flera sätt. Ofta skiljer man på 
kvantitativ och kvalitativ jämställdhet. Den kvantitativa jäm-
ställdheten är lättast att mäta, det handlar om att undersöka 
och mäta hur fördelningen mellan män och kvinnor ser ut 
inom en organisation. Man kan helt enkelt räkna antalet hu-
vuden inom organisationen fördelat på kön eller på olika ni-
våer och maktpositioner (jfr Mark 2007). Förutom frågor 
om representation handlar kvantitativ jämställdhet även om 

                                                 
4 Doktorander är en jämställd grupp. Inkluderar vi även siffror från 
studentnivå är kvinnor i stark majoritet, cirka 80/20 procent. 
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fördelning av resurser på till exempel en arbetsplats. Kvanti-
tativ jämställdhet handlar alltså om mätbara mål. I vår studie 
har vi bland annat undersökt hur personalsammansättningen 
och ledarskapsstrukturen ser ut. 
     Det kvalitativa jämställdhetsarbetet rör frågor om vems 
eller vilkas livsvillkor, prioriteringsordningar, kunskaper och 
erfarenheter som skapar de värden som påverkar en social 
miljös normering, till exempel inom en organisationskultur. 
Kvalitativt jämställdhetsarbete analyserar kritiskt, i vårt fall 
Samhällsvetenskapliga institutionens organisation och var-
dag, med fokus på jämställdhets- och genusaspekter. Ett ex-
empel för denna studie rör vilka föreställningar om kön som 
finns och vad jämställdhet eller ett ökat arbete med genus-
perspektiv i undervisningen antas betyda för kärnverksamhe-
ten. Det handlar också om personalens upplevelser av hur 
rådande jämställdhetsläge påverkar arbetsmiljön. 
     Ett uteslutande kvantitativt jämställdhetsarbete handlar 
om siffror och säger inte nödvändigtvis något om rådande 
normer och värderingar på till exempel en arbetsplats. Kvali-
tativt jämställdhetsarbete handlar istället om att granska or-
ganisationskulturens normer, värderingar och attityder och 
vilken betydelse de får, i denna studies fall, för arbetet med 
jämställdhet och genusperspektiv i undervisning. Vi menar 
att båda dessa aspekter är centrala i ett framgångsrikt jäm-
ställdhetsarbete.  
 

1.2 Syfte och disposition 

Studiens syfte är att beskriva köns(o)balansen och persona-
lens attityder till jämställdhet och genusperspektiv i under-
visningen vid Samhällsvetenskapliga institutionen, Växjö 
universitet. Ett mål är att skapa ökad kunskap för att bidra 
till institutionens utvecklingsarbete gällande jämställdhet och 
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genusperspektiv i undervisningen. För att besvara syftet ar-
betar vi utifrån fyra frågeställningar: 
 

• Hur ser den faktiska könsbalansen ut på SVI? 
• Hur ser personalens attityder ut i förhållande till kvantitativ och 

kvalitativ jämställdhet? 
• Vilka problem och utmaningar för kvantitativ och kvalitativ 

jämställdhet förs fram av personalen? 
• Vilka prioriteringsordningar och vilket utvecklingsarbete, kvan-

titativt såväl som kvalitativt, framhålls av personalen? 
 
     Vi inleder med att beskriva den kvantitativa jämställdhe-
ten vid institutionen. Det gör vi främst genom ett kartlägg-
ningsarbete av personalsammansättning, ledningsstruktur 
och litteratur på grund- och forskarutbildningskurser. Däref-
ter studerar vi kvalitativ jämställdhet, till exempel attityder till 
genusperspektiv i undervisningen och upplevelser av institu-
tionsledningens jämställdhetsarbete. Det gör vi med en en-
kätstudie och intervjuer med personer i olika positioner. Det 
är svårt att inom ramen för en studie också diskutera kon-
kreta åtgärder för att bidra till ett utvecklingsarbete. Däremot 
önskar vi att studien bidrar till att frågorna aktualiseras och 
fortsätter diskuteras. 
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2. Faktisk könsbalans 
 
Under år 2006 tog vi (då två forskarstuderande i sociologi) 
initiativ till en kartläggning av jämställdheten på vår institu-
tion, det vill säga samhällsvetenskapliga institutionen vid 
Växjö universitet. Vi genomförde en uppföljning 2008. Ned-
an redovisar vi resultaten av vår kartläggning.  
 

2.1 Anställda och ledarskapsstruktur 

I inledningsskedet av vårt arbete riktade vi uppmärksamhe-
ten mot de kvantitativa aspekterna av jämställdhet. Vi räkna-
de antalet anställda, undersökte vilka positioner eller yrkestit-
lar de hade samt vilka som satt i olika styrelser och kommit-
téer. Inledningsvis undersökte vi hur den samlade bilden för 
hela institutionen såg ut, det vill säga hur många män och 
kvinnor som arbetade som lärare eller forskare vid den aktu-
ella tidpunkten (oavsett anställningsförhållande och tjänstgö-
ringsgrad). Doktorander och administrativt stödjande perso-
nal har inte inkluderats i sammanställningen.5 Vi är intresse-
rade av de yrkesgrupper som har ansvar för kursplanering, 
utvecklingsarbete och som kan inneha olika beslutande posi-
tioner. Därför uteslöt vi ovan nämnda grupper. Så här såg 
bilden ut 2006. 
 
 
 
 

                                                 
5 Vi avser här institutionssekreterare, informatörer, studievägledare, 
ekonomer och forskningsbiträden. 
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Tabell 1. Antal anställda – lärare och forskare HT 20066 
  

Ämne: Kvinnor: Män: Totalt: 

Geografi 0 4 4 

Medie- och kommunikationsve-

tenskap 

5 5 10 

Statsvetenskap 3 11 14 

Psykologi 4 4 8 

Socialpsykologi 1 2 3 

Sociologi 4 19 23 

    

Totalt: 17 45 62 

 
     Redovisningen ovan visar att kvinnor var 
underrepresenterade bland institutionens lärar- och 
forskarkår. I procenttal utgjorde kvinnorna 27 procent av de 
anställda och 73 procent var män. Det framgår att 
samhällsvetenskapliga institutionens lärar- och forskarkår 
inte når upp till talet om minst 60/40, det vill säga rådande 
jämställdhetsmått. Däremot hade vissa ämnen en jämnare 
könsfördelning, till exempel medie- och 
kommunikationsvetenskap och psykologi. Det siffrorna inte 
visar är hur många män och kvinnor som har tillsvidare 
respektive tidsbegränsade anställningar. Skärskådar vi ett 
enskilt ämne, i det här fallet sociologi, blir könsskillnaderna 
än mer markanta. Där var antalet tillsvidareanställda män 13 
stycken medan samma förutsättningar gällde för en kvinna. 
De andra ämnena har inte särstuderats i detta hänseende.  
 
 

                                                 
6 Siffrorna är hämtade från personalredovisningen hösten 2006. 
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Vem bestämmer på SVI? 
Det är inte bara antalet personer av ett visst kön som har be-
tydelse för jämställdheten på en arbetsplats eller för vilka åt-
gärder som bör vidtas. Lika viktigt är att undersöka var i or-
ganisationen olika kategorier befinner sig. En organisation 
kan vara jämställd i reda tal, men om de högre posterna do-
mineras av personer av ett kön kan inte organisationen som 
helhet betraktas som jämställd. I vår kartläggning valde vi ut 
några centrala positioner på institutionen: prefekt, biträdan-
de prefekt, studierektor, programansvar samt kontaktperso-
ner för fristående kurser, för att se hur könsfördelningen såg 
ut där. Vi valde också ut några viktiga organ inom institutio-
nen: institutionsstyrelse, forskningskommitté och internatio-
naliseringskommitté, och undersökte hur den könsmässiga 
representationen bland ledamöterna såg ut.  
     Under 2006 var både prefekt och biträdande prefekt 
män. Även positionerna som studierektorer i de olika ämne-
na innehades av män (se tabell 2). De högsta administrativa 
positionerna på institutionen innehades alltså av män.  
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Tabell 2. Studierektorer – kvinnor och män 
 
Ämne: Kvinnor: Män: 

Geografi  1 

Medie- och kommunikationsvetenskap  1 

Statsvetenskap  1 

Psykologi  1 

Socialpsykologi  1 

Sociologi  2 

Lärarutbildningen  1 

 
     Den övergripande bilden av jämställdheten på SVI visar 
att kvinnor är kraftigt underrepresenterade på dessa positio-
ner och har så varit under Växjö universitets 10-åriga histo-
ria. Inför höstterminen 2006 startade åtta utbildningspro-
gram på SVI. Av dem hade kvinnor ansvar för två program 
(25 %) och män för de resterande sex (75 %). I förhållande 
till den rådande könsfördelningen på institutionen är detta 
ett väntat resultat. I kurskatalogen presenteras alla fristående 
kurser och där finns det även en kontaktperson för varje 
kurs. I kurskatalogen inför vårterminen 2007 erbjöd SVI 25 
kurser. Endast för en kurs angavs en kvinna som kontakt-
person (4 %). För de övriga 24 kurserna var män (96 %) 
kontaktpersoner (16 personer).  
     För Institutionsstyrelsen var fördelningen för mandatperio-
den 2006-2008 att en kvinna hade en ordinarie plats i styrel-
sen och tre hade suppleantplatser. För männen gällde att 
fem män var ordinarie ledamöter och tre var suppleanter. I 
forskningskommittén för samma mandatperiod var fördelning-
en två kvinnor och sex män (alla ordinarie). Det tredje orga-
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net vi undersökte var internationaliseringsutskottet där en av nio 
ledamöter var en kvinna.7  
 
Doktoranderna då? 
Ovan har vi visat att lärar- och forskarkåren på SVI inte 
uppvisar en jämn könsfördelning. Inte heller de ledande po-
sitionerna på institutionen har en jämn könsfördelning, vil-
ket i och för sig kan förklaras av det allmänna underskottet 
på kvinnor i organisationen. För att förklara bristen på kvin-
nor i högre positioner inom bland annat högskolan talar man 
ibland om den så kallade ”läckande pipeline-problematiken” 
(Dahlerup 2006, s. 7). Den går i korthet ut på att förekoms-
ten av kvinnor på de lägre nivåerna, bland studenter och 
forskarstuderande, är betydligt bättre – ibland råder till och 
med det omvända förhållandet, det vill säga att kvinnor är i 
majoritet. Detta förhållande förändras till det omvända hög-
re upp i hierarkin till följd av olika exkluderingsmekanismer 
(ibid.). Vi har undersökt hur detta ser ut i ett av institutio-
nens två forskarutbildningsämnen, nämligen sociologi.  
     Mellan åren 1999 och 2006 antogs totalt 25 forskarstude-
rande i sociologi. Av dem var 15 kvinnor och 10 män. På 
doktorandnivå är förhållandet annorlunda jämfört med lärar- 
och forskarsidan. Här finns det en jämn könsfördelning (60 
% kvinnor och 40 % män). Vid en närmare granskning fann 
vi att fram till 2006 hade tre av männen avlagt doktorsexa-
men men ingen av kvinnorna. Kvinnorna hade dock avlagt 
licentiatexamen i högre grad (fem kvinnor hade avlagt licen-
tiatexamen jämfört med två män). Antalet personer som av-
brutit eller tagit studieuppehåll skilde sig också mellan kö-
nen. Fyra kvinnor har avbrutit/tagit studieuppehåll från sina 

                                                 
7 I sammanställningarna är inte doktorander och studenter inräknade. 
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studier medan bara en man har gjort det. Väger vi in dessa 
fakta blir jämställdhetsmåttet på doktorandnivå sämre, men 
gruppen som helhet kan betecknas som jämställd, det vill 
säga den faller inom jämställdhetsmåttet om 40/60 procent.  
     Går vi ännu längre ner i den hierarki som högskolesyste-
met utgörs av, till studentnivå, ser vi att sociologin i Växjö i 
praktiken uppvisar en omvänd snedfördelning jämfört med 
lärar- och forskarnivå. År 2006 var fördelningen av studenter 
på kandidatnivå 15 procent män och 85 procent kvinnor. På 
magisternivå under samma år var fördelningen liknande med 
18 procent män och 82 procent kvinnor. Antalet kvinnliga 
studenter i sociologi i Växjö har ökat sedan 1990-talet me-
dan antalet manliga studenter har varit relativt konstant un-
der samma tidsperiod med undantag av ett par år (1994 och 
2004) (Söderholm och Tharmakulanathan 2006).  
     Sociologiämnet uppvisar sammantaget en könsobalans på 
grundnivå till kvinnornas fördel, det är jämställt på dokto-
randnivå samt en omvänd könsobalans på lärar- och fors-
karnivå.  
 

2.2 Uppföljning 2008 

2008 gjorde vi en uppföljning av kartläggningen från 2006. 
Den visade på en del förändringar men inte alltid bättre jäm-
ställdhet. Till exempel ökade antalet anställda inom lärar- 
och forskarkåren generellt på institutionen. Antalet kvinnor 
(lärare/forskare) på institutionen ökade med sex procent, 
från 17 till 18 personer. Totalt ledde inte denna ökning till en 
bättre könsbalans på institutionen, under samma period 
ökade andelen män med 27 procent, från 45 till 57 personer 
(se tabell 3). Denna nyrekrytering gjorde att jämställdheten 
faktiskt sjönk mellan åren 2006 och 2008. Det är inte någon 
markant minskning men siffrorna låg 2008 på 24 procent 
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kvinnor och 76 procent män (jämfört med 27 % respektive 
73 % för 2006).  
 
Tabell 3. Antal anställda – lärare och forskare 20088 
 
Ämne: Kvinnor: Män: Totalt: 

Geografi 0 3 3 

Medie- och kommunikationsve-

tenskap 3 6 9 

Statsvetenskap 3 16 19 

Psykologi 3 7 10 

Socialpsykologi 0 3 3 

Sociologi 8 17 25 

Fred och utveckling 1 5 6 

    

Totalt: 18  57  75 

 
     En uppföljning av ämnet sociologi visar att ytterligare en 
kvinna anställdes under perioden. Antalet tillsvidareanställda 
kvinnor i ämnet uppgår nu till två medan männen har mins-
kat från 13 till 12.  
     En uppföljning av fördelningen över institutionens cen-
trala positioner för 2008 visar fortsatta jämställdhetsbrister. 
De högsta posterna innehas fortfarande av två män, prefekt 
och vice prefekt.9 Inte heller bland studierektorerna har det 
skett några förändringar vilket innebär att alla institutionens 
studierektorsposter innehas av män. I institutionsstyrelsen är 
situationen oförändrad. Det finns fortfarande en kvinna 
bland de ordinarie ledamöterna och antalet kvinnliga supple-

                                                 
8 Siffrorna är hämtade från personalredovisningen hösten 2008. 
9 I det här sammanhanget vill vi nämna att SVI tidigare har haft en 
kvinnlig prefekt (från maj 1994 t.o.m. september 2002). 
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anter är tre. Siffrorna var också oförändrade bland männen. 
I forskningskommittén har antalet ordinarie kvinnliga leda-
möter sjunkit till noll medan antalet män är oförändrat. Det 
är också viktigt att påpeka att det första förslaget till ledamö-
ter i forskningskommittén för 2008 bara inkluderade män. 
Först efter påtryckningar ändrades kommitténs sammansätt-
ning och en kvinnlig suppleant tillkom. I internationalise-
ringsutskottet är förhållandet oförändrat, en av nio ledamö-
ter är kvinna. Under 2008 var det dock en kommitté på insti-
tutionen som fick kvinnligt ordförandeskap. Nämligen jäm-
ställdhetskommittén där två kvinnor delar på posten. I jäm-
ställdhetskommittén är tre av totalt sju ledamöter kvinnor.  
     Även uppföljningen av program- och kursansvar visar på 
en försämring ur jämställdhetssynpunkt. Antalet utbild-
ningsprogram inför höstterminen 2008 har ökat på grund av 
att de nya magister- och masterprogrammen har tillkommit. 
Dessa har vi inkluderat i vår sammanställning. Inför höst-
terminen 2008 erbjöds 13 olika utbildningsprogram. Av dem 
var kvinnor ansvariga för två (15 %). I dagsläget är det dock 
bara en kvinna som är programansvarig eftersom den andra 
kvinnan har slutat och ansvaret har gått över till en man. Till 
vårterminen 2009 utlyste samhällsvetenskapliga institutionen 
22 kurser (både helfart och halvfart). Samtliga ansvari-
ga/kontaktpersoner för dessa kurser var män (100 %).   
 

2.3 Litteratur på grund- och forskarnivå 

De ovan presenterade siffrorna rör i första hand frågor om 
den kvantitativa jämställdheten, det vill säga frågor om re-
presentation och maktfördelning. Jämställdhetsarbete har 
även en kvalitativ aspekt. Den handlar om att en organisa-
tion bör ta vara på och ta hänsyn till kvinnors och mäns vill-
kor, kunskaper och erfarenheter (Mark 2007). För att en or-
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ganisation ska vara kvalitativt jämställd ska den ta tillvara på 
alla dessa aspekter och låta dem påverka normeringen. Den 
kvalitativa aspekten är svårare att mäta. Vi har gjort ett för-
sök genom att låta kvalitativ jämställdhet avspeglas i den lit-
teratur som används på grund- och forskarnivå. Vi har dels 
undersökt hur många av författarna som är kvinnor respek-
tive män (detta är dock en mer kvantitativ aspekt) och vilka 
olika teman som litteraturen täcker (kvalitativ aspekt). Vi har 
inte haft möjlighet att gå igenom alla ämnen på institutionen 
utan har fokuserat på sociologi.  
 
Manliga och kvinnliga författare samt genusperspektiv – grundnivå 
Den första översynen vi gjorde var att räkna hur många 
manliga respektive kvinnliga författarnamn som förekommer 
på de olika kurserna i sociologi.10 Uppdelningen på utbild-
ningsnivå är utifrån det förra högskolesystemet. Resultatet 
visar att en majoritet av böckerna och artiklarna som läses 
har manliga författare. Kvinnor utgör cirka 15 procent av de 
lästa författarna under utbildningen i sociologi. Det tillkom-
mer naturligtvis böcker som studenterna själva väljer eller 
rekommenderas att läsa i samband med olika självständiga 
arbeten. De böcker som presenteras som obligatoriska för 
de olika kurserna visar dock vad som anses viktigt för att 
förstå och lära sig sociologi. Materialet är hämtat från kurser 
som gavs vårterminen 2006 och höstterminen 2006.  
 
 
 

                                                 
10 Det går att fördjupa denna genomgång genom att också studera hu-
ruvida andelen kvinnliga och manliga författare är över- respektive un-
derrepresenterade i förhållande till olika forskningsfält. Det har vi inte 
tagit hänsyn till. 
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        Tabell 4. Litteratur och författarens kön – grund- och avancerad nivå11 
 
Nivå: Böcker Artiklar 

 Kvinnor Män Kvinnor Män 

     

A-nivå 1-20  2 8 1 9 

B-nivå 21-40 2 11   

C-nivå 41-60 2 6   

D-nivå 61-80 1 6   

     

Totalt: 7 31 1 9 

  
     Det är dock inte så att enbart författarnas kön avgör om 
en kurs kan anses vara mer eller mindre jämställd särskilt om 
vi relaterar till kvalitativ jämställdhet. Manliga författare kan 
skriva om ämnen eller teman som har en tydlig genusteore-
tisk vinkling och kvinnliga författare kan skriva om teman 
som överhuvudtaget inte diskuterar genus. För att komma 
närmare en bild av genusperspektivets plats i grundutbild-
ningen har vi gjort en mindre innehållsanalys av de böcker 
som anges som kurslitteratur och studerat kursbeskrivning-
arna. Det sammantagna resultatet visade att ingen delkurs i 
sociologi 1-80 uttryckligen behandlade genus. Det finns inte 
någon litteratur som enbart studerar genus eller genusrela-
tioner. En bok behandlar maktrelationer delvis utifrån kön. 
Däremot fanns det fem böcker som behandlar maktrelatio-
ner utifrån klass. De övriga böckerna är introduktioner till 
sociologi eller behandlar metod, organisationssociologi samt 
sociologiska klassiker. Utifrån denna genomgång förefaller 

                                                 
11 I nuvarande högskoleutbildning motsvarar A-nivå 1-30 högskolepo-
äng (hp), B-nivå 31-60 hp, C-nivå 61-90 hp samt D-nivå 91-120 hp. 
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genusperspektivet vara relativt osynligt i sociologiämnet, i 
alla fall i ämnets litteraturlistor.  
 
Manliga och kvinnliga författare samt genusperspektiv – forskarnivå  
Vi gjorde även en kartläggning av hur genusperspektivet 
kommer fram i kurser på forskarnivå. Här har vi bara räknat 
antalet manliga respektive kvinnliga författare. Eftersom 
forskarutbildningskurser inte ges lika regelbundet som kurser 
på grundnivå gavs kurserna vi undersökte mellan åren 2001 
och 2006. Vi har inkluderat de kurser som gavs av sociologi-
ämnet i Växjö (det kan ha skett i samarbete med andra äm-
nen eller institutioner). Vi har inte inkluderat de universitets-
övergripande kurserna, som vetenskapsteori, eller de valbara 
kurserna som doktorander själva kan styra över.  
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Tabell 5. Litteratur och författarens kön – forskarnivå 
 
Kurs: Böcker Artiklar 

 Kvinnor Män Kvinnor Män 

     

Professionsteori  2 2 7 15 

Fallstudier och 

komparation 0 5 1 1 

Institutionell  

Analys 1 4 2 12 

Livshistorieanalys   2 7 

Socialpsykologi 0 2 4 5 

Sociologins  

klassiker* 0 3   

Kvantitativ metod 0 3   

     

Totalt: 3 19 16 40 

*När kursen gavs 2004 ingick även ett kompendium med kvinnliga klassiker 

 
     Kvinnliga författare på forskarnivå är representerade i 
ungefär lika hög grad som på grundnivån, ca 15 procent. 
Även på dessa kurser har doktoranderna möjlighet att välja 
vissa böcker utifrån sitt eget forskningsområde. Det gör att 
antalet kvinnliga författare eller teman som behandlar genus 
kan bli fler.  
 
Sammanfattning 
Den sammantagna bilden av den kvantitativa och kvalitativa 
jämställdheten på samhällsvetenskapliga institutionen är att 
den är obalanserad. Det finns en tydlig numerär och hierar-
kisk manlig överrepresentation på institutionen. Männen är 
fler i antal och har tillgång till höga och centrala positioner 
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på institutionen. Kvinnor är tydligt underrepresenterade. En 
ofta framförd invändning mot ett aktivt jämställdhetsarbete 
är att de skillnader som finns kommer att självreglera sig 
med tiden i takt med att allt fler kvinnor meriterar sig inom 
akademin. Kartläggningen visar dock att det är ingen 
självklarhet. Mellan åren 2006 och 2008 försämrades faktiskt 
den kvantitativa jämställdheten på institutionen såväl inom 
lärar- och forskarkåren som i ledarskapsstrukturen. I 
sociologiämnets litteraturlistor är manliga författare i 
numerärt överläge. Genusperspektiv i undervisningen är inte 
heller tydligt integrerat.  
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3. Attityder till kvantitativ 
och kvalitativ jämställdhet 

 
Nu lämnar vi redovisningen av den kartläggning vi utfört av 
SVI:s könsbalans och går vidare med att redovisa resultaten 
från en enkätundersökning (se appendix 2) och sju intervju-
er. Frågorna täcker bland annat attityder till jämställdhet på 
arbetsplatsen, arbetsplatskulturen och genusperspektiv i un-
dervisningen. Vi har genomfört intervjuer med medarbetare 
i olika positioner i de två forskarutbildningsämnen som finns 
på institutionen, sociologi och statsvetenskap. Vi har inter-
vjuat personer med ansvar för grund- och forskarutbildning 
för att fånga hur tankar och resonemang ser ut på ansvarsni-
vå. Samtliga intervjuade från denna nivå är män. Vi har även 
gjort intervjuer med lärare och doktorander. Dessa intervjuer 
har genomförts med både kvinnor och män. De teman som 
behandlades var framförallt inställning till och synen på 
kvantitativ och kvalitativ jämställdhet. Dessa intervjuer sam-
redovisas med resultaten från enkätstudien. I ett appendix 
(se appendix 1) beskrivs metod och material närmare.  
 

3.1 Attityder till kvantitativ jämställdhet 

Även om SVI som helhet faller inom ramen för det så kalla-
de jämställdhetsintervallet på 40/60 procent, visar vår kart-
läggning att kvinnor är underrepresenterade på lärar- och 
forskarnivå (26%74 %), som professorer (0%/100%) samt i 
ledande positioner (0%/100%). På en fråga i enkäten upp-
manades medarbetarna att besvara huruvida arbetsplatsen 
SVI upplevs som jämställd. Det framkommer att betydligt 
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fler män (drygt hälften) än kvinnor (drygt en tredjedel) upp-
lever sin arbetsplats som jämställd (tabell 6). 
 
Tabell 6. En jämställd arbetsplats (%) 
 

 Kvinna 

(n=27) 

Man 

(n=35) 

Instämmer  33 51 

Tar avstånd  67 43 

Vet ej  0 6 

 
     En jämförelse mellan institutionens två forskarutbild-
ningsämnen – sociologi och statsvetenskap visar att fler per-
soner inom sociologi tar avstånd från påståendet om att in-
stitutionen är jämställd (76 %) jämfört med statsvetenskap, 
där motsvarande siffra är 53 procent. Intressant att notera är 
sålunda att nästan hälften av de anställda i ämnet statsveten-
skap finner institutionen jämställd trots att det finns oerhört 
få seniora kvinnor (vid enkättillfället i ämnet statsvetenskap 
tre av 19 anställda). En möjlig tolkning till att ämnet trots 
detta kan upplevas som jämställt är att det finns fyra kvinnli-
ga doktorander, men kanske också att olika jämställdhets-
aspekter inte har aktualiserats i lika hög grad som i ämnet 
sociologi.  
     Ett annat sätt att studera attityder till jämställdhet är att 
undersöka hur institutionens anställda förhåller sig till jäm-
ställdhetsarbete och resurstilldelning. Samtliga som besvarat 
enkäten tycker att det är viktigt att SVI arbetar med jäm-
ställdhetsfrågor. Det finns dock en viss nyansskillnad i sva-
ren. Även om ingen tar avstånd från jämställdhetsarbete är 
det fler kvinnor (90 %) än män (78 %) som instämmer helt i 
påståendet ”Det är viktigt att SVI arbetar med jämställdhets-
frågor”. Samtliga kvinnor som besvarat enkäten tar helt av-



 

 30 

stånd från påståendet ”Jag tycker inte att institutionen ska 
lägga resurser på jämställdhetsarbete”. Majoriteten av män-
nen svarar på samma sätt. Några få tycker inte att man ska 
lägga resurser på jämställdhetsarbete.   
     Generellt tycks det vara så att institutionens kvinnor är 
mer positivt inställda till eller intresserade av jämställd-
hetsarbete än vad männen är. En annan indikator på det är 
att fler kvinnor än män har läst jämställdhetsplanen (se tabell 
7). Här kan vi också ha i åtanke att fler män än kvinnor bor-
de ha haft i uppdrag att läsa planen eftersom det är män som 
är representanter i styrelser och kommittéer samt chefer på 
olika nivåer.   

 
Tabell 7. Läsning av jämställdhetsplan (%) 
 

 Kvinna 

(n=28) 

Man 

(n= 35) 

Ja 71 54 

Nej 29 46 

 
 
Röster om könsobalansen på ledningsnivå 
När SVI:s personal valt att använda möjligheten att lägga till 
kommentarer i enkäten, rör det ofta den skeva fördelningen 
av kvinnor och män i ledarskapsstrukturen. Följande röster 
hörs: ”Tycker framförallt att könsfördelningen på ’toppen’ är 
pinsam” skriver en kvinna och fortsätter: ”Prefekt och stu-
dierektorskap (om två som i sociologi) måste väl ganska lätt 
gå att fördela på båda könen som ett första steg?” En man 
skriver helt frankt: ”Ledande positioner gapar tomt.” En an-
nan man har reagerat över: ”Att disputerade kvinnor har 
svårt att få jobb medan män som inte genomför forskarut-
bildningen blir chefer eller får andra anställningar. Måste bli 
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kvinnliga chefer.” Ytterligare en man menar att denna öns-
kade förändring på toppositionerna också kräver ”bättre 
chefsstöd och ledning” för då ”skulle fler kvinnor vara in-
tresserade. Det måste bli möjligt att inneha ledande position 
och ändå hålla en 40-timmarsvecka. Annars förändras inget.” 
Enligt den svarande beror det på att ”Det fortfarande är ’lät-
tare’ för män att arbeta 60 timmar i veckan”.  
 

3.2 Attityder och erfarenheter av kvalitativ jämställdhet 

I organisationskulturer finns alltid lokala genusordningar. 
Det betyder att det finns en social struktur som har med kön 
att göra. Den skapar och reproducerar normer, värderingar 
och maktrelationer. Således är en genusordning en aspekt av 
kvalitativ jämställdhet. Den bärs upp av förväntningar och 
vardagspraktiker och antingen följs dessa eller så upprättas 
motstånd och förändring kan uppstå. Genusordningar är 
mer eller mindre öppna för förändring (jfr Hirdman 1990). 
Den genusordning vi har fått höra berättelser om har att 
göra med hur kön påverkar fördelning av uppdrag i universi-
tetsvärlden, hur kön samspelar med gruppbildningar på ar-
betsplatsen och i enkäten framkommer även enskilda upple-
velser av ”grabbighet”, sexism och förlegad kvinnosyn. 
     I samtalen med en anställd i statsvetenskap framkommer 
att det ibland finns en jargong i ämnet som särskiljer och 
underordnar kvinnor. Den består i att kvinnor ska tillfrågas 
för olika representationsfunktioner eftersom det finns ett ex-
ternt tryck på att det ska finnas kvinnliga representanter sna-
rare än att de är kompetenta för uppdraget. Med andra ord 
är det kvinnans kön som lyfts fram framför personens kom-
petens, till skillnad från de tillfällen då män tillsätts. Medar-
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betaren upplever också att det finns manliga kotterier12 som 
kvinnor sällan bjuds in till, till exempel lunchsällskap. Lik-
nande synpunkter förs fram i enkäten. SVI:s anställda kan 
uppleva problem med att vissa manliga medarbetare har 
svårt att dölja sina stereotypa föreställningar om vad som är 
traditionella kvinnoroller. En man skriver: ”[Jag] är mycket 
missnöjd med attityder och sexism som återfinns inom vissa 
grupper i mitt ämne.” En annan man menar: ”En del av de 
anställda männen har en kvinnosyn som hör hemma på 
1800-talet.” En kvinna uttrycker följande önskan: ”Minska 
den otroliga grabbigheten på SVI.” Det skriver hon mot 
bakgrund av sina erfarenheter av institutionsresor och per-
sonalfester.  
     En följdfråga till de ovan beskrivna attityderna är vad 
som händer i en lokal genusordning när jämställdhetsarbete 
knackar på dörren och vill åstadkomma utveckling? Det 
handlar nästa avsnitt om. 
 

3.3 Jämställdhet – problem och utmaningar 

Vi har visat att en majoritet av SVI:s anställda tycker att det 
är viktigt att arbeta med att förbättra jämställdheten på insti-
tutionen. De är även tämligen överens om att arbetet är så 
pass viktigt att det är berättigat att lägga resurser på detta ar-
bete. Trots att viljan finns, på attitydnivå, omsätts den inte 
alltid i konkret handling. Det finns till och med tecken på att 
jämställdheten på institutionen minskar. Mellan åren 2006 
och 2008 försämrades den kvantitativa jämställdheten på in-
stitutionen bland lärare och forskare och i ledarskapsstruktu-
ren. I våra intervjuer med doktorander och lektorer samt re-

                                                 
12 Mindre, slutet sällskap med stark sammanhållning mot omvärlden. 
(Nordstedts svenska ordbok) 
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presentanter på ledningsnivå framkommer olika orsaker till 
att det är svårt att förändra den rådande ordningen. I enkät-
undersökningen kommer också olika föreställningar fram 
om vilka risker ett jämställdhetsarbete kan föra med sig. 
Dessa upplevda risker kan också utgöra hinder eller mot-
stånd mot ett aktivt jämställdhetsarbete.   
     De problem och utmaningar med jämställdhetsarbetet 
som lyfts av medarbetarna i sociologi handlar om att omsätta 
teori i praktik. Så länge en grupp inte upplever att det råder 
lika villkor så finns det ett problem. I grund och botten 
handlar det helt enkelt om att upplösa problemet. Det räcker 
dock inte med att uppmärksamma detta problem utan det 
krävs också konkreta åtgärder. Ett hinder för att aktivt arbe-
ta med jämställdhet ger en av personerna uttryck för genom 
att tala om ”läpparnas bekännelse” och fortsätter: ”Ibland 
kan det vara svårare att åstadkomma en förändring av något 
som alla uttrycker och bekräftar som ett problem men få är 
villiga att göra något åt i konkret handling.” Upplevelsen är 
att det kan vara lättare att bemöta ett tydligt motstånd mot 
jämställdhetsarbetet än att bemöta en positiv retorik som det 
är svårt att göra något av. Det tydliga motståndet kan man 
arbeta med genom att peka på stöd i lagstiftning och be-
stämmelser.  
     Detta problem med ”läpparnas bekännelse” kallas för 
”tillmötesgående motstånd”. Det tillmötesgående motstån-
det betecknas av att det ”rent allmänt finns en välvillig håll-
ning, men ingenting görs för att möta kraven. Ett ’osynligt’ 
motstånd förhindrar förändringar; mycket ord men ingen 
handling” (Women to the top 2009). Denna bild bekräftas 
till viss del genom intervjun med en person i ledande ställ-
ning. Han menar att det inte finns något ”direkt motstånd” 
inom ämnet, även om det kan finnas vissa ”stofiler”. ”Den 
verkliga utmaningen” säger han ”ligger snarare i ett ’dolt oin-
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tresse’ bland några av medarbetarna”. Det gäller både för att 
öka jämställdheten inom ämnet och för att ge genusperspek-
tivet större utrymme. Men eftersom det är ”politiskt inkor-
rekt”, enligt intervjupersonen, att kritisera denna typ av arbe-
te leder det till att några inte säger vad de egentligen tänker. I 
enkäten hörs röster som i mångt och mycket handlar om en 
och samma sak – upplevelser av att jämställdhetsarbete inte 
har tagits på fullt allvar. ”Fortfarande mycket prat och lite 
verkstad. Symboliska beslut är viktiga, men långt ifrån allt”, 
skriver till exempel en man. Detta är exempel på det tillmö-
tesgående motståndet.   
     Ett förslag till åtgärd för att öka den kvinnliga representa-
tionen i institutionens styrelser skrevs in i institutionens 
handlingsplan för jämställdhet 2007. Förslaget går ut på att 
kvinnor ska tillfrågas i första hand vid tillsättning av olika 
ansvarspositioner, till exempel studierektorer eller ledamöter 
i olika styrelser eller kommittéer. Kartläggningen visar dock 
att detta förslag inte har fått något genomslag i praktiken. 
Alla ledande positioner på institutionen innehas fortfarande 
av män och männen dominerar som ledamöter i styrelser 
och kommittéer (from juli 2009 har ämnet sociologi en 
kvinnlig och en manlig studierektor). I samtal med några av 
de ansvariga för att denna policy ska genomföras framkom 
åsikten att det finns en risk att kvinnor genom denna typ av 
åtgärd ändå hamnar i ett sämre läge jämfört med män. Det 
bygger på att det finns så få kvinnor inom organisationen. 
En av de intervjuade menar att det kan leda till att de få 
kvinnor som finns riskerar att bli överutnyttjade i jämställd-
hetens namn. I praktiken är det alltså samma kvinnor som 
sitter som representanter i flera olika organ. Det kan leda till 
att dessa kvinnor inte får chans att meritera sig och på sikt 
får svårare att konkurrera med män på basis av forsknings-
meriter. Denna åsikt får också stöd i svaren från enkätunder-
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sökningen. Både män och kvinnor instämmer med stark ma-
joritet i påståendet ”Risken med jämställdhets- och utveck-
lingsarbete utifrån ett genusperspektiv är att krav på jämn 
könsfördelning gör att institutionernas kvinnor överutnytt-
jas” (se tabell 8). 
 
Tabell 8. Risk att kvinnor överutnyttjas (%) 
  

 Kvinna 

(n=26) 

Man 

(n= 28) 

Instämmer 69 71 

 Tar avstånd 31 29 

 
     I den ovanstående tabellen instämmer män och kvinnor i 
lika hög grad, cirka 70 procent menar att det är en risk. En 
annan fråga i enkätundersökningen som också handlar om 
risker med ett aktivt jämställdhetsarbete visar dock att män 
och kvinnor inte alltid har samma åsikt om de möjliga ris-
kerna. Respondenterna fick ta ställning till påståendet: ”Ris-
ken med jämställdhets- och utvecklingsarbete utifrån ett ge-
nusperspektiv är att kön (kvinnligt) går före kompetens”. Ut-
fallet på denna fråga visar att män instämmer i högre grad, 
42 procent, att detta är en risk, medan 29 procent av kvin-
norna ser det som en möjlig risk (se tabell 9).  

 
Tabell 9. Risk att kön (kvinnligt) går före kompetens (%) 
 

 Kvinna 

(n=28) 

Man 

(n= 33) 

Instämmer 29 42 

Tar avstånd 71 58 
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     Varken män eller kvinnor vill känna sig utvalda till följd 
av sitt kön. Det är ens meriter som ska räknas. Detta är tyd-
ligt i universitetsvärlden, eftersom det är ett individualistiskt 
meritokratiskt system som tillerkänns värde. En man som 
besvarat enkäten exemplifierar denna inställning genom att 
vara mycket kritisk mot den typ av jämställdhetsarbete som 
han tolkar som ett sätt att ”politisera verksamheten i en rikt-
ning som hotar kvaliteten”. Han förespråkar ett: ”Moderat 
jämställdhetsarbete som går ut på att utarbeta mer exakta in-
strument för att bedöma arbetsprestationer och meriter – 
oavsett alla irrelevanta aspekter som exempelvis kön.” Det 
meritokratiska systemet gör det svårt att tala om könsojäm-
likheter, eftersom de skillnader som uppträder uppfattas som 
ett individuellt problem. Om ett problem uppstår beror det 
således på individen (Mählck 2003). Som en kommentar till 
enkätens påstående har en kvinna skrivit: ”Utan jämställd-
hetsarbete är dock risken att manligt kön går före kompe-
tens.” En man vi tidigare citerat lyfter också fram det genom 
att kommentera SVI:s könsobalans. Han reagerar över: ”Att 
disputerade kvinnor har svårt att få jobb medan män som 
inte genomför forskarutbildningen blir chefer eller får andra 
anställningar.” Dessa kommentarer aktualiserar frågan om 
det meritokratiska systemet i praktiken är könsneutralt eller 
inte.  
     Ytterligare en fråga där män och kvinnor ger mer eller 
mindre överensstämmande svar handlar om att män riskerar 
att pekas ut som syndabockar genom ett aktivt jämställd-
hetsarbete. Kvinnor instämmer i 35 procent och män i 41 
procent (se tabell 10). Om detta perspektiv får genomslag 
skulle, menar vi, en kollektiv skuld kunna lamslå utvecklings-
arbetet, eftersom män och kvinnor känner ett kollektivt 
motstånd för att göra män till syndabockar. Det kan skapa 
ett begränsat handlingsutrymme för det fortsatta utveck-
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lingsarbetet. Majoriteten menar dock att detta inte behöver 
vara en risk.  

 
Tabell 10. Risk att män utses till syndabockar (%) 
 

 Kvinna 

(n=26) 

Man 

(n= 32) 

Instämmer 35 41 

Tar avstånd 65 59 

 
     Däremot anser en stor andel män (42 %) att ett aktivt 
jämställdhetsarbete kan leda till att samtalsklimatet på ar-
betsplatsen försämras tillföljd av att man blir rädd för att 
säga ”fel” saker. På denna punkt skiljer sig kvinnornas åsik-
ter från männens. Endast en minoritet av kvinnorna (11 %) 
anser att det är en risk (se tabell 11).   
 
Tabell 11. Risk för försämrat samtalsklimat (%) 
 

 Kvinna 

(n=26) 

Man 

(n= 33) 

Instämmer 11 42 

Tar avstånd 89 58 

 
     Ytterligare ett problem med ett aktivt jämställdhetsarbete 
som lyfts av några medarbetare är att vissa andra grupper 
kan hamna i skymundan eller bli provocerade. Till exempel 
att de manliga doktorandernas arbetssituation osynliggörs. 
Detta menar en av de tillfrågade i ledningsposition i sociolo-
gi. Kvinnliga medarbetare beskrivs vara ”bättre på att expli-
citgöra jämställdhetsproblematiken än vad männen är, så till 
den grad att män kan känna sig osynliggjorda”. Det är viktigt 
att det finns en ”balans” i arbetet, menar den tillfrågade, så 



 

 38 

att de manliga doktoranderna känner att deras arbete och 
plats i organisationen också är viktig. För de inte tillsvidare-
anställda männen i organisationen menar den tillfrågade att 
jämställdhetsarbetet kan verka provocerande, eftersom de 
kan känna att deras position är hotad.  
     Trots att de anställda överlag är positivt inställda till jäm-
ställdhetsarbete visar den ovanstående genomgången att ar-
betet inte är helt problem- eller riskfritt. Dessa upplevda ris-
ker och problem minskar möjligheterna för att driva ett ak-
tivt och framåtsträvande jämställdhetsarbete.  
 

3.4 Osynliggörande av jämställdhetsarbete – en aspekt 
av problem och utmaningar 

När människor “talk about what truly matters, they start and 
end by telling stories” (Dirda 2008). Det är en iakttagelse 
som är träffande för det behov som finns bland medarbetar-
na på institutionen när det kommer till frågor om jämställd-
hetsarbete och särskilt när det gäller upplevelser av bristande 
lyhördhet från personer i ledningspositioner. Det tycks fin-
nas en underliggande vrede till följd av upplevelser av att 
jämställdhetsarbete osynliggjorts. En kvinna erfar:  
 
Det finns tendenser att använda kvinnliga doktorander som “jämställdhetsbuffert” för att 

skyla över problemet med alltför få kvinnor bland seniorerna. Det är ingen bra lösning. 

Istället bör rekrytering av kvinnliga lektorer prioriteras. 

 
     Ett annat exempel är att jämställdhet har diskuterats 
inom statsvetenskapen på nationell nivå, men på lokal nivå i 
Växjö upplevs det inte, under lång tid, ha hanterats på ett 
trovärdigt sätt trots att Växjö har oerhört få anställda kvin-
nor i ämnet. En medarbetare berättar att när detta påtalats 
har en person i ledande ställning hänvisat till att jämställd-
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hetsplanen för SVI är institutionsövergripande och inte äm-
nesspecifik. Detta kan tolkas som ett sätt att försöka osyn-
liggöra ämnets ansvar och skjuta problemen från sig snarare 
än att ta tag i dem omedelbart. En av de tillfrågade upplever 
att jämställdhetsfrågorna inom ämnet statsvetenskap av vissa 
likställs med en ”kvinnofråga” och inte något som är gemen-
samt för hela ämnet. Ofta är det just kvinnor inom ämnet 
som påpekar att det är viktigt att diskutera jämställdhets- och 
genusfrågor. Konsekvensen kan bli att jämställdhetsarbete 
anses vara ett särintresse och ett arbete som inte prioriteras. 
Detta ska också ses i ljuset av att drygt hälften av de anställ-
da i ämnet statsvetenskap upplever arbetsplatsen som jäm-
ställd.   
     En av de tillfrågade i ämnet statsvetenskap har under de 
senaste åren (före juni 2008) inte varit med på något äm-
nesmöte där ledningen, på eget initiativ, tagit upp frågor om 
jämställdhet eller genusperspektiv i undervisningen. De in-
tervjuade menar att lyhördheten för frågor som inte hör till 
ledningens egna prioriteringar kunde vara betydligt bättre. 
En av de intervjuade på ledningsnivå i sociologi medger att 
han har varit dålig på att ”känna av” vad personalen funderar 
över vad gäller frågor om jämställdhet och genus. 
     Vissa åtgärder för ökad jämställdhet och ökade kunskaper 
i hur jämställdheten ser ut nationellt och vid institutionens 
olika ämnen har vidtagits utan någon större respons. Under 
en tvåårsperiod har anställda med ledningsansvar bjudits in 
till att delta i den årliga jämställdhetskonferensen för univer-
sitet och högskolor. Under det första året, 2007, deltog en 
studierektor. Under 2008 deltog två. I maj 2007 skickades ett 
uppdrag från institutionsledningen ut till ansvariga för de 
olika ämnena om att diskutera och redovisa hur man arbetar 
med extern rekrytering av nya medarbetare, genusperspektiv 
i utbildningen samt eventuella kränkningar på grund av kön. 
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Detta uppdrag kände inte den ansvariga i statsvetenskap till 
och där har punkterna inte blivit diskuterade. I sociologi 
kände man till utskicket, men det har inte blivit prioriterat.  
     I enkäten skriver en kvinna: ”Det saknas ett engagemang 
från personer på ’höga’ poster inom ämnena. Frågorna riske-
rar att bagatelliseras eller flyttas över till någon annans 
bord.” Ytterligare en kvinna beskriver erfarenheter av att 
ledningen kan brista i sitt engagemang:  
 
Jag har upplevt att ledningen (prefekt, ämnesföreträdare etc.) blir väldigt defensiva i diskus-

sioner om jämställdhet vilket jag tycker är oerhört negativt.  

 
     Hon menar att det är ett sätt att ”aktivt hindra dialog och 
förändring”. En tredje kvinna ger uttryck för att: ”diskussio-
ner har pågått länge men det är först på senare tid som det 
har börjat hända något konkret (denna enkät t.ex.).” Hon 
tycker också att ”fler män bör engagera sig”. Även ämnenas 
ansvar lyfts fram, en kvinna skriver: ”Även om jämställd-
hetsarbete drivs på institutionsnivå finns det inga garantier 
idag att det även drivs på ämnesnivå. Ämnena måste ta ett 
större ansvar.”  
     Män tycks överlag vara mer tillfreds med institutionens 
jämställdhetsarbete än vad kvinnor ger uttryck för. Ett ex-
empel: ”Jag är helt nöjd med institutionens jämställdhetsar-
bete” skriver en man. Det kan till exempel vara ett uttryck 
för att fler män jämfört med kvinnor upplever arbetsplatsen 
som jämställd. 
     Den lokala genusordningen kan bidra till att jämställd-
hetsarbete kodas som en kvinnofråga, ett isärhållande från 
övriga institutionsövergripande frågor. Eftersom det ses som 
ett särintresse riskerar jämställdhetsarbetet att hamna längre 
ned på dagordningen. Som en fråga som inte är lika angelä-
gen för alla utan bara för vissa.  
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4. Genus, litteraturval och 
undervisning 
4.1 Litteraturval och kvantitativ jämställdhet 

Ett led i ett jämställdhetsarbete i en akademisk miljö, där ett 
kön är överrepresenterat, kan till exempel vara att inbjudna 
gäster, men också kurslitteratur representerar båda könen. 
Som vi sett i den redovisade kartläggningen av sociologäm-
net är det fler manliga än kvinnliga författare i ämnets kurs-
litteraturlistor, på grund- och forskarutbildningsnivå. När vi 
frågar de anställda på institutionen om hur vanligt det är att 
de planerar för att studenter/doktorander får möta ungefär 
lika många författare av båda könen visar det sig inte vara 
någon större skillnad mellan kvinnliga och manliga anställda. 
 
Tabell 12. Personalens litteraturval efter författarens kön (%) 
 

  Kvinna 

n=18 

Man 

N=29 

Ja, alltid 11 10 

Ja, i viss mån 50 48 

Nej, sällan/aldrig 39 41 

 
     Majoriteten av de anställda arbetar inte alltid för en jäm-
ställd litteraturlista. Det är en minoritet som alltid gör det. 
De argument som finns för en könsbalanserad litteraturlista 
är att det helt enkelt är en relevant aspekt. Ett citat från en 
man som illustrerar det är hämtad ur enkätundersökningen 



 

 42 

och lyder: ”[Jag] har alltid som mål att sträva efter jämlik-
het.” Ett annat argument är att se det som en kompensatorisk 
insats. En kvinna skriver: ”Jag arbetar för att de [studen-
ter/doktorander] nästan bara får litteratur av kvinnliga för-
fattare för att väga upp mansdominansen på andra delkur-
ser.”  
     I enkätsvaren framkommer en problematik med att infö-
ra könsbalanserade litteraturlistor. Det har med ämnestradition 
och kanonbildning att göra. En kvinna skriver: ”Alla ämnen 
och moment har en kanon (manlig). Det tar tid att baxa ut 
starka varumärken på ett för studenter och övriga inblanda-
de tryggt och trovärdigt sätt.” I vissa kurser uppges det vara 
särskilt svårt. Så här uttrycker en av institutionens kvinnliga 
lärare det:   
 
Trots ambitionen att låta litteraturen bestå av lika många manliga som kvinnliga författare 

är det i praktiken svårt att genomföra. Det gäller framförallt på klassikerkurser där majori-

teten klassiker är män. Naturligtvis kan man försöka ifrågasätta etablerad kanon genom att 

lyfta fram förbisedda kvinnor, men en jämn könsfördelning är trots allt svår att få till. 

 
     Det finns också invändningar mot att arbeta för littera-
turval med en bättre könsbalans. Det är en fråga som kan 
väcka ont blod då ett planeringsarbete som väger in jäm-
ställdhet antas försämra kvaliteten på kursutbudet. ”Detta är ett 
irrelevant kriterium” menar en man, som fortsätter: ”Kvali-
tet är överordnat. Jag kan tänka mig att enbart ha kvinnliga 
författare om det innebar högre kvalitet.” Det fanns dock 
ingen kurs under 2006, i alla fall i sociologi, som enbart hade 
kvinnliga författare men ett flertal som hade enbart manliga.  
     För vissa framstår en könsbalanserad litteraturlista som 
en icke-fråga. Det är helt enkelt inte något som de tänker på 
vid kursplaneringsarbete. En kvinna menar: ”Det talas så säl-
lan om genus i de sammanhangen att det lätt glöms bort, ty-
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värr!” ”Tänker inte på saken.” ”Ingen ursäkt”, säger en an-
nan kvinna.      
     Det finns en vilja till en mer balanserad litteraturlista. 
Men det som lyfts fram som hindrande är att det är innehål-
let som ska styra och att det kommer ta tid att förändra 
litteraturlistor, eftersom det i dag är den litteratur som anses 
som säkra kort som används. Det är också centralt att de 
kvinnliga författare som lyfts in är ”bra”. I undertexten tas 
det för givet att de manliga är bra och att man måste leta 
efter bra kvinnor. 

 

4.2 Genusperspektiv och kvalitativ jämställdhet  

Genusperspektiv i vår undersökning handlar om två saker. 
För det första om det förekommer kursinnehåll som berör 
och problematiserar könsrelationer, till exempel olika villkor 
och möjligheter. För det andra om det finns kurser som lär 
ut och diskuterar genusteorier. I enkätundersökningen fram-
kommer det en skillnad mellan kvinnliga och manliga lärare i 
hur vanligt förekommande det är att de arbetar med ett in-
tegrerat genusperspektiv i sin undervisning. Kvinnliga lärare 
och forskare tar i större utsträckning ansvar för genusper-
spektiv i undervisningen jämfört med manliga lärare och 
forskare. 

 
Tabell 13. Personalens kursplanering och integrering av genusperspek-
tiv (%)  
 

 Kvinna 

(n= 18) 

Man 

(n= 27) 

Alltid 33 15  

I viss mån 61 78   

Sällan/aldrig 6 7 
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I de öppna svarsalternativen tonar en spänning fram mel-
lan att ett integrerat genusperspektiv bör vara en prioriterad 
fråga till att det är en fråga som inte alls har med universi-
tetslärarens arbete att göra och följaktligen inte bör priorite-
ras. De som betraktar genusperspektiv som mycket relevant 
uttrycker sig som följande kvinnliga medarbetare: ”Att integ-
rera genusperspektiv i undervisningen bör prioriteras.” En 
annan skriver: 
 
Jag är missnöjd med att SVI inte utbildar sina forskare och doktorander i genusteori. Detta 

behövs för att höja nivån på all undervisning. Kunskapsnivån bland många forskare vad 

gäller genusforskning och teori är ibland pinsamt låg, vilket fortplantar sig till undervis-

ningen på grundnivå. SVI borde arrangera en FU-kurs i genusvetenskap eller intersektionell 

teori med externa forskare som har goda kunskaper om fältet. Kursen borde vara obligato-

risk. 
 
     Just iakttagelsen som har med kunskapsnivån att göra be-
rörs också av en annan svarande som är man, som helt en-
kelt motiverar sitt beslut med att inte arbeta med ett integre-
rat genusperspektiv med orden: ”Kan nog för lite om områ-
det.” Ytterligare en kvinna skriver: ”Vi behöver bli duktigare, 
många av oss.” Detta är ett resultat som överensstämmer 
med en annan undersökning. En studie vid Umeå universitet 
visar att det just är ”kunskapsbrister bland lärarna” som an-
ges som det främsta problemet för arbete med genusper-
spektiv i utbildningen (Wide 2007). 
     Andra medarbetare vid SVI lyfter fram att det är en kon-
textuell fråga som blir aktuell ”endast om det är relevant för 
kursen”, som en man uttrycker det. Ytterligare förhållnings-
sätt är att den ena dimensionen av genusperspektiv lyfts 
fram, den som har med empiriska skillnader mellan könen 
att göra medan den sida som rör genusteori inte berörs. Ett 
citat får illustrera: ”Inte genusteorier, men könsolikheter 
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finns nästan alltid med som en standarvariabel i de flesta 
studier/resonemang.” 
     Slutligen ska vi ge några exempel på anställda som är 
skeptiskt inställda till ett integrerat genusperspektiv. En 
mans kommentar i enkäten indikerar att genusperspektiv i 
undervisningen ska vara en kollegial angelägenhet. ”Jag anser 
att ämneskollegiet ska avgöra undervisningens innehåll, ing-
en annan.” Det upplevs som en inskränkning av lärarnas och 
forskarnas autonomi om kravet kommer från någon annan in-
stans. Ett tydligt avståndstagande illustreras av nästa mans 
kommentar: ”Jag är direkt motståndare till att genusperspek-
tiv i undervisningen är ett krav! Genus är ett perspektiv 
bland många och naturligt integrerat i ämnet, men borde inte 
ha någon särställning.” Detta svar kan ha flera förklaringar. 
En kan vara att personen anser att genus som analysdimen-
sion är central men att gentusteorier inte bör ha samma ut-
rymme i utbildningen. Detta är en återkommande åsikt i en-
kätsvaren som visar hur många inom institutionen ställer sig 
till just genusteorier.  
 

4.3 Genusperspektiv – problem och utmaningar 

I utvecklingsarbete som har med genus att göra brukar ofta 
olika typer av risker påpekas. I konstnärliga miljöer är det 
risken för att ett autonomt konstnärligt skapande ska be-
gränsas (Hermele 2007). Vilka riskerna upplevs vara bland 
universitetslärare på en samhällsvetenskaplig institution lyfts 
fram i tre olika tabeller. Tabell 14 visar att betydligt fler män 
än kvinnor befarar att kursutbudet försämras till följd av ge-
nusperspektiv i utbildningen.  
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Tabell 14. Risk att genusperspektiv skapar politiskt korrekta ”kurs-
paket” och sämre kurskvalitet (%) 
 

 Kvinna 

(n=25) 

Man 

(n=33) 

Instämmer 32 58 

Tar avstånd 68 42 

 
     Tabell 15 synliggör en könsskillnad i svaren vad avser att 
genusperspektiv riskerar att ta fokus från frågor om social 
klass. Det är betydligt fler män som befarar det.  
 
Tabell 15. Risk att genusperspektiv osynliggör social klass (%) 
 

 Kvinna 

(n=25) 

Man 

(n=28) 

Instämmer 20 54 

Tar avstånd 80 46 

 
     Tabell 16 visar att drygt dubbelt så många män som 
kvinnor finner en fara i att etnicitetsfrågor kan hamna i 
skymundan om genusperspektiv blir en del av universitetslä-
rarens vardag. 

 
Tabell 16. Risk att genusperspektiv osynliggör etnicitet (%) 
 

 Kvinna 

(n=25) 

Man 

(n=29) 

Instämmer 28 59 

Tar avstånd 72 41 

 

     Det finns en tydlig könsskillnad mellan hur kvinnliga och 
manliga anställda ställer sig till påståenden som har med ris-
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ker med genusperspektiv att göra. Underrepresenterat kön 
ser i betydligt lägre grad att ett genusperspektiv skulle leda 
till sämre kvalitet av kursutbudet eller att frågor om klass 
och etnicitet skulle hamna i skymundan. Överrepresenterat 
kön ser betydligt fler risker. Två tredjedelar av de manliga 
universitetslärare vid undersökt institution finner att genus-
perspektiv är förbundet med risker som kan försämra kvali-
teten i det kursinnehåll som erbjuds grundstudenter. Sam-
mantaget finns det en rädsla hos drygt hälften av de manliga 
lärarna för att den akademiska kvaliteten ska urholkas som 
en följd av ett integrerat genusperspektiv. Det finns sålunda 
en spänning mellan självklara förespråkare och motståndare 
till att genusperspektiv ”skall”, som regleringsbreven påbju-
der, inkluderas i undervisningen. En kvinna kommenterar de 
påståenden som har med risker att göra genom att skriva:  
 
Dessa påståenden (om risker) saknar ofta empiriska belägg men kommer ofta upp i diskus-

sioner med män, en defensiv hållning som syftar till att försvåra strukturell förändring, en-

ligt mig.  

 
     ”Det finns risker med allt man gör” skriver en annan 
kvinna som fortsätter ”alternativet – att aldrig göra något – 
är dock sällan bättre”.  
     Upplevda risker är viktiga att synliggöra eftersom de kan 
innebära att förändringsarbete blir svårare att genomföra. 
Särskilt när det är män som innehar de ledande positionerna. 
Alla studierektorer är män och de ansvarar för ämnenas ut-
veckling. Men risker kan också vändas och användas för att 
driva ett förändringsarbete framåt. Till exempel genom att 
argumentera för att ett integrerat genusperspektiv ökar den 
akademiska kvaliteten. Som Högskoleverket (2009a) skriver 
kan genusperspektiv ”ta fram och kritiskt pröva teorier och 
forskningsresultat”. Det innebär att den akademiska kun-
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skapsproduktionen och dess kvalitet snarare ökar än minskar 
med ett genusperspektiv.  
 
Genusperspektiv i sociologi och statsvetenskap –  
problem och utmaningar 
Inom institutionens båda forskarutbildningsämnen, statsve-
tenskap och sociologi, utgår de intervjuade i ledningsposition 
från att genusperspektiv är en central och viktig del av äm-
nenas teoretiska tradition. En av de intervjuade i sociologi-
ämnet menar att förekomsten av och kunskapen om genus-
teori många gånger är viktigare än praktiskt jämställdhetsar-
bete, som beskrivs som en facklig fråga. Det förklaras med 
att ”genusteoretiska perspektiv gör så att kvinnan inte längre 
behöver ses som ett offer”. Med en analytisk hållning till ge-
nusrelationer skapas en ökad insikt i hierarkiska och 
(in)formella strukturer. För den andra av intervjupersonerna 
från sociologiämnet inkluderar genusperspektiv flera aspek-
ter, kunskap om maktsfärer och genusstruktur, teoretiska 
perspektiv samt jämställdhet som ett konkret mål. De har 
alltså olika perspektiv på vad som egentligen omfattas av be-
greppet. Det kan vara ett problem att företrädare för ett och 
samma ämne inte har en samsyn och samspråkighet kring re-
lationen mellan genus- och jämställdhetsfrågor. En har en 
integrerad syn, det är mer eller mindre samma sak. En annan 
har en segregerad syn, det är två separata saker som ska dri-
vas på olika sätt av olika instanser. Det kan leda till att frågan 
blir svårare att diskutera och omsätta i ett konkret arbete.  
     Inom statsvetenskap är genusperspektivet också en cen-
tral del i teoribildningen och intervjupersonen på ledningsni-
vå menar att perspektivet ”måste slå igenom på alla nivåer i 
utbildningen”. Intervjupersonen säger att i statsvetenskap 
”är det självklart att ett genusperspektiv ska finnas med” ef-
tersom ”man inte kan förstå maktutövning utan ett genus-



 

 49 

perspektiv”. Idag menar han att genus finns med som per-
spektiv på forskarutbildningsnivån men att ”det är magert i 
grundutbildningen”. Det beror på att kompetensen inom 
ämnet är låg när det gäller feministisk teori och genusteori. 
Denna oförståelse handlar bland annat om att man inte inser 
att genusteori inte är en enda teori utan ett fält av konkurre-
rande och kompletterande perspektiv som kan användas för 
att förstå aktör- och strukturrelationer. Han menar: 
 
De som betraktar feministisk teori som udda har fel, det är en allmän teori som förklarar 

samhälleliga maktförhållanden. 

 
     Genusteori bör, enligt intervjupersonen, ”integreras in i 
mainstream-statsvetenskapen”. Han menar att genus inte ska 
behandlas som något separat i undervisningssammanhang. I 
en övergångsperiod kan det dock vara viktigt att ha specifika 
moment i utbildningen som behandlar genusteori annars är 
sannolikheten stor att det försvinner. 
     En intervjuperson på ledningsnivå i sociologi menar att 
genusperspektiv kan utvecklas och göras mer explicit. Ett 
konkret exempel han ger är att lärare kan arbeta mer medve-
tet med att visa hur generell teori kan användas för ”att för-
stå genus”. Inom sociologiämnet ligger utmaningen, enligt 
intervjupersonen, i att få med sig personalen i arbetet med 
att tänka genusperspektiv. Den tillfrågade upplever att det 
ibland är att ”arbeta i motvind” när vikten av genusperspek-
tiv i undervisningen påtalas eftersom många ”känner sig 
slutkörda”. Det uppstår ofta en ”trötthet” bland lärarna. 
Hans upplevelse är att genusperspektiv ”trängs med andra 
frågor som mångfald och hållbar utveckling” vilket han antar 
leder till en trötthet inför frågan. Detta är ett vanligt argu-
ment som gör att genusperspektiv i utbildningen blir åsido-
satt. Dessa frågor behöver dock inte vara konkurrerande. 
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Istället kan de betraktas samfällt som ett normkritiskt per-
spektiv. Det ena ämnet bör inte stå i vägen för ett annat – de 
handlar alla om att analysera maktförhållanden och normer 
(Edemo 2009).  
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5. Prioriteringsordningar 
och utvecklingsarbete 

 
När vi sammanfattar responsen i enkäterna är det tre områ-
den som tonar fram som viktiga för institutionens jämställd-
hetsarbete. Det rör både kvantitativa och kvalitativa aspek-
ter. Nedan följer en rangordning.  
 

• Förändra den ojämna könsbalansen genom strategiskt rekryte-
ringsarbete. 

• Analysera den psykosociala arbetsmiljön utifrån ett genusper-
spektiv, bevaka frågor om likabehandling och sexuella trakasse-
rier på arbetsplatsen samt bevaka kvinnors och mäns löneut-
veckling.  

• Öka kunskapen om genusteorier och kännedom om forskning 
som studerar genusrelationer.  

 

5.1 Strategiskt rekryteringsarbete 

Återkommande, oavsett personalkategori, betonas rekryte-
ring som ett av de viktigaste områdena för jämställdhetsarbe-
tet på SVI. Det handlar om att rekrytera underrepresenterat 
kön som forskare och lärare inom samtliga ämnesområden 
samt till ledande positioner. Den kvinnliga representationen 
bör alltså öka i antal och på centrala maktpositioner. En 
jämställd arbetsplats är eftersträvansvärd av flera anledning-
ar. För det första anger flera personer att det ska ”finnas 
kvinnliga förebilder på toppositioner”.  En av de intervjuade 
påpekar att det är viktigt att möta lärare av båda könen un-
der sin utbildning. Något den tillfrågade inte gjort i någon 
större utsträckning. De få kvinnor som kom in under utbild-
ningen höll en eller ett par föreläsningar per år och resteran-
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de hölls av män. Detta är negativt, framförallt för kvinnor 
enligt personen. Om man associerar lärare och personer i 
högre positioner med män och själv inte är man blir det svå-
rare att se sig själv i den rollen. Det samma gäller litteraturlis-
tor där det sällan förekom kvinnliga författarnamn. Denna 
situation återfinns även i statsvetenskap där det finns många 
kvinnliga studenter på grundnivå och en hygglig mängd 
kvinnliga doktorander, enligt företrädaren för statsveten-
skap. På de högre nivåerna är det dock en tydlig manlig do-
minans bland lärarna. Det finns alltså få kvinnliga förebilder 
i ämnets personalstyrka.   
     Efterfrågan på kvinnliga förebilder är allmänt utbredd 
bland framförallt kvinnliga anställda och doktorander i soci-
ologi. Både inom sociologi och statsvetenskap har de kvinn-
liga doktoranderna män som chefer och huvudhandledare. 
Föreställningen att det är viktigt, framförallt för doktoran-
der, att ha förebilder av sitt eget kön är en inställning som 
delas av de flesta på institutionen. Det är dock färre män än 
kvinnor som helt eller delvis instämmer i påståendet ”Det är 
viktigt att doktorander har seniora förebilder av sitt eget 
kön”, 75 procent av männen jämfört med 90 procent av 
kvinnorna. En kommentar till påståendet pekar på att det 
inte bara är kvinnliga doktorander som vinner på att fler 
kvinnor anställs: ”Om doktorander är män, så behöver de 
inte manliga förebilder, men kvinnliga förebilder. Kvinnliga 
doktorander behöver kvinnliga förebilder, manliga finns det 
överflöd av.”     
     Dessutom är rekrytering som förbättrar jämställdheten 
viktig eftersom den tillför vetenskaplig näring till ämnet me-
nar en av de intervjuade på ledningsnivå i statsvetenskap. 
Han pekar på att kvinnliga statsvetare oftare än manliga har 
ett genusvetenskapligt intresse. En kvinna skriver i enkäten: 
”Med en bättre könsbalans tror jag att många andra jäm-
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ställdhetsvinster blir lättare att uppnå.” Om vi summerar är 
rekrytering av underrepresenterat kön, enligt SVI:s personal, 
viktigt: 
 

• För ledande positioner 
• För förebilder 
• För genusperspektiv 

 

5.2 Rekrytering – problem och utmaningar 

Inom sociologi och statsvetenskap ser man svårigheter och 
utmaningar med att rekrytera kvinnor. Den tillfrågade i led-
ningsposition i statsvetenskap pekar bland annat på att den 
manliga dominansen i statsvetenskap i Växjö gör det svårt 
att rekrytera kvinnor. Dessutom menar vederbörande att en 
annan anledning är att Växjö är ett ungt universitet med få 
kvinnor som hunnit disputera. Detta minskar den möjliga 
rekryteringsbasen eftersom kvinnor beskrivs som mindre 
rörliga än män. En liknande orsak nämns av en av de tillfrå-
gade i sociologi på ledningsnivå. Han reflekterar över att 
kvinnor fortfarande är mer bundna till hem och barn vilket 
gör det svårare för dem att flytta jämfört med män. Han 
menar också att kvinnor inte är lika benägna att flytta till 
”landsbygden”. Den manliga dominansen är också, som 
Anita Göransson (2008) påtalar, starkare hos eliten, varje sig 
det gäller i akademin, kulturen, medierna eller näringslivet, i 
periferin (t.ex. Kronobergs län) än i centrum (t.ex. Stock-
holm).   
     Dahlerup (2006) pekar på att det är två typer av argument 
som brukar användas när bristen på kvinnor i akademin ska 
förklaras. Det ena är att rekryteringsunderlaget är litet, att 
det kommer att ordna sig ju fler kvinnor som tar doktorsex-
amen. Det andra argumentet har med den ”läckande pipe-
linen” att göra. Kvinnor väljer, trots färdig avhandling, att 
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lämna akademin på grund av olika exkluderingsmekanismer. 
Vi kan se i vårt material att dessa båda argument också arti-
kuleras av de ledande positionerna i sociologi och statsve-
tenskap. Att den manliga dominansen i statsvetenskap gör 
att kvinnor känner sig mindre benägna att söka arbete vid 
ämnet kan ses som ett argument i linje med den läckande pi-
pelinen. Men även det första argumentet diskuteras. Det 
finns en förhoppning om att när det unga universitetet blir 
äldre kommer det finnas fler kvinnor att anställa. Det finns 
ytterligare en förklaring som har med traditionella könsroller 
att göra. Det finns föreställningar om att disputerade kvin-
nor är mer bundna till hemmet i de fall de har barn jämfört 
med män. Om detta stämmer med verkligheten är dock en 
empirisk fråga. 
     Vilka förslag till att lösa rekryteringsproblematiken har vi 
fått ta del av?13 I båda ämnena betonas att de själva måste 
vara mer aktiva i arbetet med rekrytering. De anger att de 
behöver börja tänka mer långsiktigt men även diskutera mer 
kortsiktiga lösningar såsom att balansera enkönade miljöer 
med till exempel kvinnliga gästprofessorer. Ämnen och 
institutionen måste planera och i högre grad söka upp 
enskilda kvinnor och be dem söka aktuella tjänster.  
     Andra förslag på konkreta åtgärder som vi tagit del av rör 
både jämställdhet och genusperspektiv i undervisningen. I 
punktform är dessa:  
 

• För att öka de anställdas intresse och kompetens för ledande 
uppdrag kan man till exempel ge dem program- och kursansvar. 

                                                 
13 Vissa av dessa förslag arbetar institutionsledningen redan med. Vi uppfattar det dock 
som att personalen anser att det är viktigt att fortsätta jobba i angiven riktning och att 
förstärka insatserna för jämställdhet. Det kan även vara viktigt att lyfta fram de strategi-
er och åtgärder som redan används och tydliggöra dem för personalen.  
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• För att förbättra jämställdheten på arbetsplatsen bör mötesruti-
ner ses över så att småbarnsansvar går att kombinera med aka-
demisk karriär. 

• För att öka andelen seniora forskare av underrepresenterat kön 
bör de ges stöd för att kunna bli docentkompetenta.  

• För att öka ämnenas jämställdhetsansvar kan man inrätta sär-
skilda jämställdhetsplaner för stora ämnen som statsvetenskap 
och sociologi. 

• För att synliggöra könsfördelningen i kursplaners litteraturlistor 
kan man ange fullständiga för- och efternamn på författarna. 

• För att förstärka genusperspektiv i undervisningen kan man 
bjuda in de personer som aktivt arbetar med att integrera ge-
nusperspektivet i undervisningen när andra kurser planeras och 
utvecklas.  

• För att utveckla genusperspektiv i undervisningen bör en dis-
kussion initieras och en samsyn nås kring vad det kan betyda i 
relation till ett ämne eller i relation till specifika kurser. Detta 
för att man ska undvika begreppsförvirring.  

• För att förstärka forskning med genusperspektiv bör aktiva 
forskare som arbetar med genusperspektiv rekryteras. Det skul-
le också underlätta för doktorander att välja att skriva sin av-
handling med ett genusteoretiskt perspektiv. 

 

5.3 Ansvar och engagemang 

Ett tydligt resultat från enkätundersökningen är att det finns 
ett stort intresse bland institutionens medarbetare för att ar-
beta med jämställdhetsfrågor. Bland kvinnorna kan 77 pro-
cent tänka sig att arbeta med jämställdhetsfrågor inom ra-
men för sin arbetstid. Motsvarande siffra bland männen är 
66 procent. Det faktiska ansvaret för jämställdhetsarbetet 
ligger dock ytterst på institutionsledningen, det vill säga pre-
fekten och den biträdande prefekten. Ansvaret för grundut-
bildningen har delegerats till studierektorsnivå och ansvaret 
för att genusperspektivet ska finnas med på forskarutbild-
ningsnivå vilar på professorerna (eller andra ansvariga för 
forskarutbildningen).  
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Inom såväl sociologiämnet som statsvetenskap är det, en-
ligt vår intervjustudie, några personer som för fram frågor 
om jämställdhet och genus. Dessa personer är alla kvinnor. I 
samtalen med medarbetarna i sociologi framkommer det att 
de tycker att det förekommer för lite allmänna diskussioner 
om jämställdhet och genus inom ämnet. De tillfrågade me-
nar att det antagligen är vanligare med informella diskussio-
ner om dessa ämnen. Men som någon tillägger ”kafferums-
diskussionerna är poänglösa” frågan måste diskuteras i offi-
ciella forum för att ett konkret utvecklingsarbete ska komma 
till stånd.  
     De anställda efterfrågar en ledning som arbetar aktivt 
med kvantitativ och kvalitativ jämställdhet. Ansvaret för att 
driva jämställdhetsarbetet på institutionen bör enligt perso-
nalen i första hand ligga på prefekt och ställföreträdande 
prefekt samt vara personalens gemensamma ansvar. Det är 
viktigt att institutionens ledning tydligt markerar att jäm-
ställdhetsarbete och genusperspektiv i undervisningen är 
prioriterade arbetsområden på arbetsplatsen. Ingen av dem 
som svarat på enkätundersökningen säger att det i första 
hand bör vara doktorandernas ansvar. Doktorander hamnar 
på sista plats i rangordningen över vilka som har ansvaret för 
institutionens jämställdhetsarbete. På första plats, med det 
huvudsakliga ansvaret, rankas prefekt därefter följer studie-
rektorer, institutionsstyrelse, professorer, jämställdhetsgrup-
pen, ämneskollegiet samt all personal gemensamt, och på sis-
ta plats är det ett ansvar för doktoranderna. I realiteten har 
det dock inte varit så, doktorander har varit mycket aktiva i 
att driva jämställdhetsarbetet framåt. I enkätsvaren uttrycker 
en anställd det så här om vikten av att ledningen visar intres-
se för jämställdhet:  
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Kvinnor kan nog känna sig engagerade oavsett det manliga engagemanget (och säkert även 

många män!) Men om engagemanget ska få effekt verkar det ha viss betydelse om de do-

minerande männen är med eller inte. 

 
     Det finns sålunda en paradox. Det finns ett starkt stöd 
för att arbeta med ökad jämställdhet samtidigt som det finns 
upplevelser av att verka i en miljö där jämställdhet inte tas på 
allvar.   
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6. Sammanfattning och  
diskussion 

 
Studiens syfte har varit att beskriva köns(o)balansen och 
personalens attityder till jämställdhet och genusperspektiv i 
undervisningen vid Samhällsvetenskapliga institutionen vid 
Växjö universitet. Vi har gjort det med hjälp av en kartlägg-
ning, enkäter och intervjuer. Vi har undersökt kvantitativ 
(jämställdhet i siffror) och kvalitativ jämställdhet (normer, 
värderingar och prioriteringar). I detta avslutande kapitel 
sammanfattar vi studiens viktigaste resultat i tio slutsatser. 
Därefter för vi en teoretisk och tolkande diskussion mot 
bakgrund av våra resultat.  
  

6.1 De tio slutsatserna 

I studien har vi för det första visat att det finns en betydande 
könsobalans på lärar- och forskarnivå samt i ledarskaps-
strukturen, till männens fördel. På båda dessa områden har 
könsobalansen ökat mellan år 2006 och 2008. För det andra 
visar kartläggningen att denna könsobalans även återspeglas 
bland författarnamnen i litteraturlistor, i alla fall i ämnet so-
ciologi, på såväl grund- som forskarutbildningsnivå. Littera-
turval utifrån ett jämställdhetsperspektiv görs i lika liten ut-
sträckning av manliga och kvinnliga lärare. Det visar sig för 
det tredje att kvinnor (underrepresenterat kön) upplever insti-
tutionen som mindre jämställd jämfört med männen (över-
representerat kön). Det finns dock ett starkt stöd för kvanti-
tativt jämställdhetsarbete vid institutionen hos såväl män 
som kvinnor. Däremot är männen mer nöjda med det jäm-
ställdhetsarbete som förs. För det fjärde påtalas att jämställd-
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hetsarbetet har tenderat att stanna vid en positiv retorik sna-
rare än att omsättas i konkret handling, det som kan kallas 
för tillmötesgående motstånd. Det finns en frustration hos 
medarbetarna över att behovet av jämställdhetsarbete ofta 
har osynliggjorts. För det femte finns det stora skillnader mel-
lan mäns och kvinnors upplevelser av potentiella risker 
kopplade till kvantitativt jämställdhetsarbete. Män tror till 
exempel i större utsträckning att fokus på jämställdhetsarbe-
te kan leda till att kvinnligt kön går före kompetens. Män är 
också mer oroliga för att detta arbete kan leda till ett försäm-
rat samtalsklimat på arbetsplatsen.  
     Så långt har vi presenterat fem empiriska slutsatser som 
berör den kvantitativa jämställdheten. Nedan följer fyra slut-
satser som berör den lokala genusordningen, det vill säga 
aspekter av kvalitativ jämställdhet.  
     En sjätte slutsats rör att överrepresenterat kön (män) upp-
levs sätta dagordningen för vilka frågor som ska prioriteras 
och jämställdhet och genus har inte varit en av dem. Kön 
antas, för det sjunde, påverka fördelning av uppdrag på insti-
tutionen och samspelar med gruppbildningar på arbetsplat-
sen. I enkäten framkommer även att enskilda anställda har 
upplevelser av ”grabbighet”, sexism och förlegad kvinnosyn. 
För det åttonde ses jämställdhet och genus som ett särintresse 
och inte något som angår alla. Det förstärks också av de två 
ovanstående slutsatserna. Som en följd av den lokala genus-
ordningen är, för det nionde, genusperspektiv i utbildningen 
ingen självklarhet. Kvinnor är betydligt mer positiva och ar-
betar mer aktivt med att integrera ett genusperspektiv. En 
anledning till denna skillnad kan vara att överrepresenterat 
kön i betydligt större utsträckning än underrepresenterat ger 
uttryck för att det finns risker med genusperspektiv. Risker-
na bottnar i en oro att klass och etnicitet ska hamna i skym-
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undan och att den akademiska kvaliteten och autonomin ur-
holkas. Kvinnor beskriver inte samma oro.  
     Avslutningsvis och för det tionde är det framförallt rekry-
tering (kvantitativ jämställdhet) som lyfts fram som det som 
flest vill prioritera. De anställda är överens om att det är vik-
tigt att institutionens högsta ledning visar engagemang för 
jämställdhet samt axlar det övergripande ansvaret.  
 

6.2 Teoretisk och tolkande diskussion 

Det vi kan se är att personalen vid SVI genomgående är po-
sitiva till ett kvantitativt jämställdhetsarbete. En stor majori-
tet vill prioritera rekrytering av underrepresenterat kön. Där-
emot finns det en skepsis mot ett kvalitativt jämställdhetsar-
bete. Denna tydliggörs framförallt i förhållande till genusper-
spektiv i utbildningen och framförs särskilt av överrepresen-
terat kön.  Hur kan vi förstå denna skillnad och vad innebär 
den för jämställdhetsarbetet på institutionen?  
 
Systembevarande och systemförändrande jämställdhetsarbete 
Eva Mark (2007) talar om att det finns två typer av jäm-
ställdhetsarbete – systembevarande och systemförändrande. 
Det förra handlar ofta om att skapa en jämnare könsfördel-
ning utan att förändra en organisations kultur, normer eller 
ideal. Det underrepresenterade könet ska anpassa sig till rå-
dande system. Det systembevarande arbetet har nära berör-
ingspunkter med kvantitativt jämställdhetsarbete. Det vill 
säga att uppnå en jämn fördelning mellan män och kvinnor 
på arbetsplatsen är inget som väcker starkt motstånd. Därav 
följer också att de anställda prioriterar rekrytering som vikti-
gast för SVI:s jämställdhetsarbete. Det utmanar inte organi-
sationen eller organisationskulturen.   
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     Det systemförändrande jämställdhetsarbetet handlar där-
emot om att förändra på djupet. Förändringar görs utifrån 
kvinnors och mäns erfarenheter och villkor. Dessa erfarenhe-
ter och villkor formar organisationens arbete och kunskaps-
innehåll. Det handlar också om att öka reflektionsgraden ge-
nom att utveckla ett kritiskt tänkande om hur föreställningar 
om kön påverkar arbetet och kringliggande praktiker, till ex-
empel litteratur- och perspektivval, samvaro i fikarum eller 
under luncher. Det systemförändrande arbetet är kopplat till 
kvalitativt jämställdhetsarbete och förändring av den lokala 
genusordningen. Vardagens normer, värderingar och hand-
lingar ifrågasätts i utbyte mot andra eller fler alternativ.  
     I vår studie visar det sig att de anställda vid SVI är mer 
positivt inställda till systembevarande än systemförändrande 
jämställdhetsarbete. Detta resultat får också stöd av Marks 
erfarenheter (2007). Hon menar dock att ett fungerande jäm-
ställdhetsarbete förutsätter en balans mellan de båda. Men 
det kan leda till problem och utmaningar, särskilt det 
systemförändrande arbetet. Detta eftersom förändring ska-
par oro och tar tid och energier i anspråk. Mark menar att 
arbetet med att ompröva tidigare val och finna alternativ kan 
innebära att ens normer och värderingar, som tidigare tagits 
för självklara, ifrågasätts. Det kan också innebära att det 
överrepresenterade könet förlorar en tidigare självklar makt-
bas. Olika förklaringar till det motstånd och utmaningar som 
jämställdhetsarbete på SVI kan ställas inför analyseras nedan. 

 
 
Organisationens habitus och den lokala genusordningen 
En organisation bär ofta på en stark reproducerande kraft. 
Den gör som den brukar göra. Det ger långsiktig stabilitet 
men kan också cementera en viss praktik eller vissa ideal. En 
organisationskultur är påverkad av tidigare beslut, historiska 
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nyckelhändelser, enskilda individers och personalgruppers 
kollektiva drivkrafter och prioriteringsordningar. Det bety-
der inte att en organisation inte kan förändras. Organisatio-
ner tampas tvärtemot ständigt med krav på förändringar 
som kan komma både utifrån och inifrån. Men det betyder 
också att en organisation, liksom en individ, kan göra mot-
stånd utan att vara medveten om det (Mark 2007). I miljöer 
som är ”fria” är genus och jämställdhet särskilt svårarbetade 
frågor – det gäller akademin såväl som konsten (jfr Hermele 
2007).   
     Akademins habitus inkluderar flera olika aspekter eller 
ideal. Mählck (2003) nämner bland annat meritokrati och 
universalism. I vårt material kommer inte bara idealet om 
meritokrati till uttryck. Andra ideal som lyfts fram är veten-
skaplig kvalitet och forskarens autonomi (jfr SOU 2007:108). 
Det genererar sammantaget en idé om könsneutrala och ob-
jektiva institutioner.  
     Meritokrati innebär att den person som är mest meriterad 
för arbetet också utför det. Mählcks poäng är att ojämställd-
het inom akademin inte passar in i detta ideal och blir där-
med till ett avvikande fenomen (2003, s. 187). Ojämställdhet 
finns, men mekanismerna som skapar den är svårare att 
identifiera och erkänna. Problemet förklaras med individuel-
la faktorer snarare än strukturella. Eller så lyfts faktorer som 
ligger utanför akademin fram som tillskrivs kvinnor i all-
männa termer, till exempel att de inte är intresserade av kar-
riär (Mählck 2003, Högskoleverket 2009b). I vår studie har 
vi bland annat fått följande förklaringar till ojämställdheten: 
att det rör kvinnors lägre benägenhet att flytta samt att kvin-
nor har större ansvar för hem och barn.14 Det meritokratiska 
idealet hjälper oss att förstå de problem och utmaningar som 

                                                 
14 Vi är medvetna om att det meritokratiska idealet är motsägelsefullt.    
Det finns en tro på det men det följs inte alltid. 
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är förknippat med ett kvantitativt jämställdhetsarbete. Idea-
len som rör vetenskaplig kvalitet och forskarens autonomi 
kan däremot bidra till förklaringar som rör det motstånd 
som kan finnas rörande kvalitativt jämställdhetsarbete.  
     Vetenskaplig kvalitet bygger ofta på föreställningar om en 
objektiv vetenskaplig kunskap, snarare än vetenskap som en 
social konstruktion. Denna kvalitet är avhängig tanken om 
forskarens autonomi. Det vill säga att det är forskarsamhället 
som bedömer vetenskaplig kvalitet och inte politiken eller 
näringslivet samt att det finns ett ideal om självständighet, 
den självständiga forskaren. Forskaren vill se sig som en fri 
individ som inte är påverkad av könsstrukturer. Att integrera 
genusperspektiv i undervisningen kan utmana dessa ideal. I 
våra resultat visar det sig att det finns oro förknippad med 
att den vetenskapliga kvaliteten urholkas om ett genusper-
spektiv får ett ökat genomslag.  
     Organisationens habitus är också genusmarkerat. Det ser 
olika ut i olika organisationer. Enligt Hirdman (1990) finns 
det två tydliga mönster i samhällets genusordning: för det 
första ett isärhållande av könen och för det andra en generell 
underordning av kvinnor och överordning av män. Denna 
samhälleliga genusstruktur kan ses som återspeglad i den lo-
kala arbetsmiljön på SVI. På SVI befinner sig en majoritet av 
kvinnorna inom vissa yrkesgrupper, det vill säga administra-
tion och i forskarstudier, medan männen återfinns inom lä-
rar- och forskarkåren. Dessutom är kvinnorna tydligt under-
representerade i ledningsstrukturen. Den lokala genusord-
ningen bär på röster om en manlig norm. En norm som tar 
plats på ledningsnivå, informella lunchsällskap, fikarum, in-
stitutionsresor, i diskussioner om tillsättningar av positioner 
men även, som det framkom i de öppna svarsalternativen i 
enkäten, i förlegad och sexistisk kvinnosyn. Enligt dessa rös-
ter är kvinnor inte bara numerärt i underläge utan också ex-
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kluderade till följd av sitt kön. Självklart kan även män känna 
sig exkluderade till följd av en särskild manlig norm som de 
inte känner sig delaktig i likaväl som kvinnor kan vara del av 
normen. Det är värt att notera att såväl män som kvinnor 
kommenterar att det finns attityder som verkar till kvinnors 
nackdel, men som också kan göra män obekväma. Den loka-
la genusordningen vittnar även om en skeptisk inställning till 
genusperspektiv i undervisningen. Det ses som ett särintres-
se, men också som ett hot mot den akademiska kvalitén.  
     Frågan om den beskrivna genusordningen på SVI är do-
minerande eller inte är kanske inte det viktigaste. Inslag av 
den finns och har i anslutning till rådande struktur där män-
nen dominerar i antal och i ledarskapsstrukturen en betydel-
se, om inte för alla så åtminstone för några. Vi menar att en 
möjlig tolkning är att när könsbalansen är mycket ojämn till 
männens fördel kan inslag av sexism, stereotyp kvinnosyn 
och ”grabbighet” enklare leva kvar, eftersom en manlig 
överrepresentation på ett omedvetet plan kan legitimera en 
sådan genusordning.  
     Det vi vill visa med ovanstående text är att det akademis-
ka idealet om meritokrati kan göra jämställdhetsarbete till en 
utmaning. De akademiska idealen om kvalitet och autonomi 
kan utmanas av genusperspektiv i utbildningen. Den lokala 
genusordningen tycks verka till överrepresenterat köns för-
del. Organisationens ideal är sålunda könsneutrala medan 
organisationens realitet är genusmarkerad. Det bidrar till 
motstånd mot förändring och reproduktion av organisatio-
nens genusmarkerade habitus. Det gör att förändrings- eller 
utvecklingsarbete blir energikrävande. Särskilt när det inne-
bär, som Mark (2007) skriver, att normer ska problematise-
ras och en genusordning förändras, till exempel eftersom det 
inte av alla uppfattas som ett relevant utvecklingsarbete. I 
vår studie återkommer ordet ”trötthet”. Jämställdhet och 
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genus tycks vara ett ämne som tröttar ut eller antas trötta ut 
medarbetarna. Det beskrivs återkommande som ett arbete 
som ”trängs” med andra frågor. Trötthetsproblematiken kan 
också vara ett resultat av att jämställdhetsarbete av flera upp-
levs osynliggjort och att det har hanterats med ett tillmötes-
gående motstånd. När det talas om att jämställdhet ska prio-
riteras samtidigt som inget reellt upplevs hända kan en trött-
het uppstå. Den grundas i att medarbetarna upplever att det 
är frågor som ändå inte kommer att lösas eller att det kom-
mer att ta oerhört lång tid. Inställningen till genusperspektiv 
i undervisningen blir ett lackmustest för det motstånd som 
finns för systemförändrande jämställdhetsarbete. Det är legi-
timt vid arbetsplatsen att vara skeptisk inför att genusteorier 
ska vara en del av grundutbildningen medan det inte är legi-
timt att vara emot kvantitativ jämställdhet. Här är motstån-
det snarare tyst eller tar form av ett tillmötesgående mot-
stånd.  
 

6.3 Relationen kvantitativ och kvalitativ jämställdhet 

Genusordningen på SVI inkluderar inte ett självklart förhål-
lande till genusperspektiv i undervisningen. Det kan leda till 
omedvetna konsekvenser. När det överrepresenterade könet 
tar avstånd från genusperspektiv i undervisningen, eftersom 
det anses urholka den akademiska kvaliteten, samtidigt som 
underrepresenterat kön undervisar och forskar15 om genus 
riskerar de senare att bli akademins förlorare. Det hänger 
samman med att det inte anses vara ett ämne som behövs 
och de engagerade personerna tilldelas därigenom, tillspetsat 
uttryckt, lägre kompetens och lägre status.  

                                                 
15 Det pågår i dagsläget sju forskningsprojekt på institutionen med in-
tegrerat genusperspektiv. Dessa bedrivs främst av doktorander och 
unga forskare av underrepresenterat kön. 
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     Vår utgångspunkt i denna studie var att det bör finnas en 
balans mellan kvantitativt och kvalitativt jämställdhetsarbete 
eller att de till och med är avhängiga varandra. De är interre-
laterade och kan förstärka respektive försvaga varandra. 
Våra resultat i studien kan ge stöd för ett sådant argument. 
Eftersom det framförallt är kvinnor som uttrycker ett stöd 
och intresse för genusteoretiska perspektiv skulle alltså en 
ökad könsbalans kunna leda till att detta perspektiv får ett 
ökat genomslag och plats. Därför blir kvantitativ jämställd-
het centralt. Ett större antal kvinnor med program- och 
kursansvar skulle alltså kunna öka förekomsten av genusfrå-
gor i undervisningen (jfr Bossedal & Hellum 1998, s. 69). 
Omvänt kan även ett integrerat genusperspektiv i institutio-
nens verksamhet leda till förbättrad könsbalans. Eftersom 
genusperspektiv ökar förutsättningarna för kunskap om 
könsmaktstrukturer kan det ge de anställda fler redskap i ar-
betet med strategisk rekrytering. 
 

6.4 I väntan på …  

Det finns ett starkt stöd för jämställdhet samtidigt som den 
faktiska könsbalansen har försämrats mellan åren 2006 och 
2008. Genusperspektiv är som vi tidigare skrivit ingen själv-
klarhet. Betyder detta att jämställdhet och genusperspektiv är 
satt på undantag? Självklart pågår det förändringar. Men i 
lägre hastighet än vad man kan tro. En anledning är att re-
produktionen sker på en omedveten nivå. Till exempel att 
män föreslår andra män till olika uppdrag och att kvinnor 
inte tillfrågas. Det kan ses som ett uttryck för att organisa-
tionens genusmarkerade habitus är starkare än individen. Vår 
studie visar att kvinnor också tenderar att tillskrivas val och 
egenskaper som har att göra med att de förväntas ta större 
ansvar för hem och barn än män, att de inte är lika geogra-
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fiskt mobila som män, att de ifrågasätter sin kunskap mer 
samt tar större ansvar för kollektiva ansvarsområden än 
männen på institutionen. Detta kan leda till en position där 
underrepresenterat kön inte tar eller förväntas ta strid, där 
protester inte är ett givet inslag. En över- och underord-
ningsrelation bibehålls, ett resultat av just en långvarig man-
lig dominans och underordning av kvinnor (Bourdieu, 2001). 
Dessa projicerade feminina egenskaper är inte heller för-
knippade med de kvaliteter som chefer förväntas ha. Det 
kan ses som en möjlig förklaring till varför kvinnor inte har 
ledande positioner i samma utsträckning som män. Två ex-
empel på hur praktiker könskodas vid SVI är att kvinnor 
ofta har varit blygsammare än män i löneanspråk och att 
inga kvinnliga medarbetare protesterade vid införande av 
disktjänstlista i SVI:s gemensamma personalrum medan någ-
ra av männen gjorde det. Ett annat exempel är en av de in-
tervjuade från ledningsnivå som berättar att hans erfarenhet 
är att kvinnliga studenter på grundnivå och forskarutbild-
ningsnivå ifrågasätter sin kunskap mer än vad män i samma 
situation gör. Hur kan dessa och liknande praktiker tolkas? 
Antingen är de tillskrivna, det kanske inte alls är så att kvin-
nor ifrågasätter sin kunskap mer eller att de är blygsammare 
när lön sätts. Man ser det man är fostrad till att se eller det 
som sammanhanget man befinner sig i tillåter. Eller så blir 
det en självuppfyllande profetia där underrepresenterat kön 
också tenderar att leva upp till projicerade egenskaper. 
     Även manlig dominans av relativt färsk karaktär kan vi ge 
exempel på. När en grupp medarbetare får internationalise-
ringsmedel för att undersöka lärarutbyte med ett universitet i 
Uganda, år 2008, är det fem män i olika positioner och yrkes-
kategorier som åker. När nya representanter i kommittéer 
tillsattes under år 2008 var det bara män som föreslogs. När 
detta påtalades erbjöds en kvinna en suppleantplats i forsk-
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ningskommittén. Att männen har denna roll vid SVI kan 
förstås som en del av den manliga dominansens logik vilken 
är att de själva är dominerade av denna dominans. Bourdieu 
menar att det handlar om ”the domination of the dominant 
by his domination” (1992 s. 173). Det innebär att män för-
söker leva upp till samhällets syn på ”the dominant idea of 
man” (1992 s. 173). Det är ett problem som SVI behöver 
förhålla sig till för att möjliggöra en hållbar utveckling.   
     SVI är inte utan hopp och visst sker det förändringar och 
förbättringar. Det finns en medveten ledning som får saker 
att hända, till exempel i annonser uppmuntras underrepre-
senterat kön (kvinnor i lektorers och professorers fall) att 
söka utannonserade tjänster. Ett annat exempel är att SVI 
var den enda institutionen vid Växjö universitet som hade 
jämställdhet som en punkt på dagordningen när Kalmar 
högskolas rektor, Agneta Bladh, besökte Växjö universitet i 
samband med fusionsarbetet under januari månad 2009. Vi-
dare finns det exempel på att manliga professorer aktivt 
stödjer nydisputerade kvinnor i deras vidare meritering. Äm-
net statsvetenskap rekryterar kvinnliga gästforskare, sociolo-
gi arbetar för att rekrytera kvinnliga lektorer och tillsatte den 
första juli 2009 en kvinnlig studierektor.  
     Vår avslutning är kanske provokativ, men det är vår över-
tygelse att om det kommande Linnéuniversitets samhällsve-
tenskapliga institution ska bli en arbetsplats med respekt för 
det förflutna, men med sikte på framtiden, bör vi verka för 
en inkluderande organisation där kvinnors och mäns möjlig-
heter att få huvudroller blir mer jämställda. Det vår studie 
pekat på är att samhällsvetenskapliga institutionens positio-
ner, attityder och vardagspraktiker är tätt länkade och tende-
rar att återskapa den manliga dominansens ordning. Men det 
finns också möjligheter till förändring och ett stort stöd för 
ökad jämställdhet och ökat jämställdhetsarbete.  
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     ------------------------------------------------------------------- 
 
 
Egna anteckningar och analyser 
Nedan kan ni skriva era egna anteckningar och analyser av 
det ni läst och skicka dem till prefekten för Institutionen för 
samhällsvetenskap, Växjö universitet, 351 95 Växjö (om det 
rör utvecklingsarbete). Om era egna anteckningar och analy-
ser rör författarnas tolkningar av materialet skickar ni dem 
till Anna Lund och/eller Anna-Maria Sarstrand Marekovic, 
Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet, 351 
95 Växjö. 
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Appendix 1 
 
Metod 
Frånvaron av dokumentation när det gäller jämställdhetsfrå-
gor på Samhällsvetenskapliga institutionen är påtaglig. Vi 
påbörjade ett pionjärarbete under våren 2006. Det startades 
av oss på eget initiativ i syfte att bidra till institutionens jäm-
ställdhetsarbete genom att påvisa ”svart på vitt” att könsba-
lansen var ojämn. Den första kartläggningen presenterades 
för sociologer vid ett seminarium, därefter för institutions-
styrelsen. Med kartläggningen i ryggen startades en jäm-
ställdhetsgrupp som fick i uppgift att ta fram en handlings-
plan för jämställdhet för institutionen. I denna grupp väcktes 
ett intresse för att studera hur medarbetarna förhöll sig till 
genusperspektiv i undervisningen. Ur detta intresse utveck-
lade Anna Lund idén om en enkätundersökning där sådana 
frågor kunde inkluderas jämsides med andra attitydfrågor 
om jämställdhet. Därefter sammanställde vi som ett led i 
jämställdhetsgruppens arbete och som en uppgift för en uni-
versitetspedagogisk kurs den ursprungliga kartläggningen, 
enkätundersökningen och sju intervjuer. Resultatet har blivit 
denna rapport.  
     Materialet till kartläggningen om antal anställda forskare 
och lärare bygger på anställningsstatistik, det vill säga perso-
nalredovisning för hösten 2006 och hösten 2008.  Materialet 
för vilka som ingår i institutionens beslutande organ har vi 
haft den interna hemsidan som stöd för. Litteraturgenom-
gången bygger på kursplaners litteraturlistor. För grundut-
bildningsnivå gäller kursplanerna för vår och höst 2006. För 
forskarutbildningskurser har vi studerat antal kvinnliga och 
manliga författare mellan åren 2001 och 2006. 
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     Enkätformuläret utarbetades av Anna Lund i samarbete 
med institutionens dåvarande prefekt under våren 2008. Un-
dersökningen hade institutionens personal möjlighet att fylla 
i från och med juni till och med den 15 september 2008. 
Den lades i personalens postfack vid två tillfällen, i början av 
juni och i mitten av augusti. Prefekten skickade ut e-post 
samt en påminnelse med uppmaning om att fylla i enkäten. 
68 av 114 möjliga svarade på enkäten. Det ger en svarsfre-
kvens på 60 procent. Av dem som besvarat enkäten är 29 
kvinnor och 36 män och tre personer har inte kryssat för 
kön. Det blir 43 procent kvinnor och 57 procent män. Det 
motsvarar mer eller mindre institutionens könsfördelning 
som är 42 procent kvinnor och 58 procent män. Enkäten 
delades ut till all personal, även administrativ personal och 
doktorander. I missivbrevet står att ingen kommer att kunna 
identifieras och i enkäten står att kön och ämne inte kommer 
att samköras vid analyserna. Det har inte heller gjorts.  
     Av dem som besvarat enkäten har 10 personer angivit att 
de tillhör teknisk administrativ personal (15 % av det totala 
antalet svarande). Lärare och forskare uppgår till 44 personer 
(65 % av det totala antalet svarande). Tio doktorander har 
besvarat enkäten (15 % av det totala antalet). Fyra personer 
har inte angivit personalkategori.  
     Frågan om varför inte svarsfrekvensen är högre har vi 
inget entydigt svar på. Man kan tycka att fler hade kunnat 
svara eftersom det är en specifik arbetsplats som undersökts. 
Men vi tror att det framförallt är två anledningar till att 
svarsfrekvensen är måttligt hög. Det ena är att många arbetar 
hemma, gör fältarbeten på annan ort, eller är anställda på 
deltid vilket gör att de inte är på arbetsplatsen. Den andra 
förklaringen handlar om prioriteringar. Att svara på en enkät 
om jämställdhet och genusperspektiv i utbildningen står 
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kanske inte överst på dagordningen för alla anställda. Värt 
att nämna är att vi inte ställde några frågor kring förekoms-
ten av könskränkningar eller sexuella trakasserier i enkäten. 
Dock har de som besvarat enkäten ibland och på eget initia-
tiv valt att beskriva sina upplevelser av det. 
     Sju personer intervjuades, samtliga i ämnena statsveten-
skap och sociologi. Tre av dessa hade ledningsansvar (män), 
två var tillsvidareanställda som lektorer (kvinna och man) 
och två var doktorander (kvinna och man). De intervjuades 
om följande teman: Genusperspektiv i utbildningen, ämnets 
utvecklingsbehov och utmaningar i ett jämställdhets- och 
genusperspektiv, befintliga forum för att diskutera genusper-
spektiv och jämställdhet, val av kurslitteratur, jämställdhets-
prioriteringar samt genomförda insatser för jämställdhet och 
genusperspektiv (ett tema som endast de i ledningsansvar 
fick svara på). Intervjuerna genomfördes på tu man hand 
med en av oss. De varade mellan 45 minuter och en timme. 
Intervjuerna har inte analyserats i sig utan använts som ett 
komplement till enkätsvaren. På så sätt har enkätsvaren 
kunnat ges en viss fördjupning. Intervjudelen hade kunnat 
utvecklas och systematiseras mer, med en större ämnesbredd 
och med personer från fler personalkategorier. På så sätt 
hade intervjusvaren också kunnat få en större analytisk bety-
delse för rapportens innehåll.  
 
Reflektioner 
Det är även värt att kommentera vår egen roll vid undersökt 
institution och vad det kan ha haft för betydelse för rappor-
ten. Under stor del av arbetet med och publiceringen av 
denna rapport innehar Anna-Maria en doktorandtjänst och 
Anna är anställd på ett tidsbegränsat lektorat. Ingen av oss är 
alltså tillsvidareanställd. Vad det innebär för det faktum att vi 
tagit oss an uppgiften att utvärdera vår egen arbetsplats är 



 

 75 

värt att reflektera över. Detta kan ha påverkat vad vi som 
författare medvetet eller omedvetet valt att ta hänsyn till, till 
exempel gällande vilket material som publicerats eller de 
tolkningar som vi har gjort. I vilken omfattning detta skett är 
en fråga som läsaren får förhålla sig till, men som vi inte kan 
ge svar på.  
     Vi vill också nämna hur rapporten under slutläsningen 
tagits emot. Vi har strävat efter att hålla en saklig och balan-
serad ton i vårt arbete. Reaktionerna till vårt arbete visar att 
vi i huvudsak lyckats med det. Men det finns också personer 
(kvinnor) som läst rapporten innan den gått i tryck och rea-
gerat på att den är för försiktigt skriven. Samtidigt har en 
annan person (man i ansvarsposition) läst den och känt sig 
provocerad. Reaktionen hos den senare var att det var som 
att få ”en spann vatten” över sig. De skilda reaktionerna till 
det redovisade materialet och analysen, och som bör diskute-
ras, har med stor sannolikhet att göra med position och an-
svarsområden. När personen som reagerade med att känna 
sig provocerad reflekterar över sin läsning menar han att det 
bland annat kan bero på att han och andra som haft till ar-
betsuppgift att till exempel utse ledamöter i olika organ kan 
reagera med olika försvarsmekanismer när de ser hur resulta-
tet blivit, det vill säga ojämlika sammansättningar. Försvaret 
handlar om att, i efterhand och i läsningen av vår rapport, 
finna rationella förklaringar till att det blivit som det blivit. 
Vi vill även tillägga att dessa förklaringar också oftast tende-
rar till att vara externa. Det är faktorer bortom den egna 
kontrollen som har skapat den rådande ordningen.  



 

 76 

Appendix 2 
Enkäten är något grafiskt förändrad för att passa in i rapportmallen. 

 
SVI:S JÄMSTÄLLDHETSARBETE 
 
1. Är du?         TA-personal               Lärare/forskare (adjunkt, lektor, 
                                                                                                               professor) 
       Doktorand             Annan yrkeskategori 
 
2. Är du?            Kvinna       Man 
 
 
3. Har du läst SVI:s jämställdhetsplan?                Ja             Nej 
 
4. Känner du till någon som ingår i SVI:s jämställdhetsgrupp?        Ja  Nej 
 
5I. Vilka frågor om jämställdhet och genusperspektiv är viktiga för dig, på SVI? 
 
                     Mycket             Ganska                  Mindre            Inte alls         Vet ej        
                      viktig                 viktig                    viktig               viktig 

       
a) Att rekrytera fler kvinnor                                       
som forskare och lärare inom 
samtliga ämnesområden 
 
b) Att rekrytera fler                                                     
män till TA-personalen 
 
c) Att rekrytera fler                                                     
kvinnor till ledande positioner 
 
d) Att hålla frågan om                                                 
genusperspektiv aktuell så 
att studenter/doktorander 
får kunskaper i genusteorier 
och kännedom om forskning 
som studerar genusrelationer 
 
e) Att hålla frågan om                                                  
att både manliga och kvinnliga  
författare ska vara representerade 
i kurslitteraturen aktuell 
 
f) Att bevaka frågan om                                               
likabehandling och sexuella 
trakasserier på arbetsplatsen 
 
g) Att analysera den                                                      
psykosociala arbetsmiljön  
utifrån ett genusperspektiv 
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h) Att bevaka mäns                                                       
och kvinnors löneutveckling 
 
i) Annat: ……………………………………………………………………………………………… 
 
5II Vilket/a av föregående sidas påståenden (5I, a-i) tycker du att SVI borde prioritera, i tid och 
resurser? 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
6. Här följer ett antal påståenden om jämställdhet på SVI. 
 
                                                  Instämmer          Instämmer        Tar delvis           Tar helt       Vet ej                                        
                                                  helt                      delvis                avstånd              avstånd      
 
 
Jag upplever min arbetsplats                                             
som jämställd. 
 
Rekryteringen av kvinnor                                                 
som lärare och chefer på olika 
nivåer kommer att öka när fler  
kvinnor doktorerar 
 
Jag kan tänka mig att aktivt                                              
arbeta med jämställdhets- 
frågor inom ramen för min  
arbetstid, t ex som representant i  
SVI:s jämställdhetsgrupp 
 
Det är viktigt att SVI arbetar                                            
med jämställdhetsfrågor  
 
För att åstadkomma med-                                                
arbetares engagemang i 
frågor om jämställdhet och genus- 
perspektiv måste ledningsfunktionerna 
tydligt markera att det är prioriterade frågor 
 
För att åstadkomma med-                                                  
arbetares engagemang i 
frågor om jämställdhet och genus- 
perspektiv måste de manliga medarbetarna  
markera att det är prioriterade frågor 
 
Det är viktigt att doktorander                                                
har seniora förebilder av 
sitt eget kön 
 
Det är för stort fokus på frågor                                           
om genus och jämställdhet då  
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vi alla är individer 
 
Jag tycker inte att institutionen ska                                                             
lägga resurser på jämställdhetsarbete 
 
 
Kommentarer: ………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
7. Om du tycker att institutionen ska arbeta med jämställdhet, vems/vilkas ansvar bör det vara att 
driva detta jämställdhetsarbete? (Rangordna 1 till 8 där siffran 1 sätts i den ruta där du bedömer att 
det huvudsakliga ansvaret ligger) 
 
 Prefekten och bitr. prefekten 
 Studierektorerna 
 Institutionsstyrelsen 
 Professorerna 
 Jämställdhetsgruppen 
 Ämneskollegiet 
 Doktorander 
 Det är all personals gemensamma ansvar 
 
 
8. Om du tycker att genusperspektiv (teorier, konkreta exempel samt forskning om genusrelationer) 
ska vara integrerat i de utbildningar SVI ger, vems/vilkas ansvar bör det vara att utveckla detta 
arbete? (Rangordna 1 till 9 där siffran 1 sätts i den ruta där du bedömer att det huvudsakliga ansvaret 
ligger) 
 
 Prefekten och bitr. prefekten 
 Studierektorerna 
 Institutionsstyrelsen 
 Professorerna 
 Jämställdhetsgruppen 
 Ämneskollegiet 
 Doktorander 
  Den enskilde läraren  
  Det är all personals gemensamma ansvar 
 
 
Nedan följer två frågor (9 och 10) till dig som arbetar som lärare på grund- eller avancerad och forskarutbildningsnivå.  
 
9. I de litteraturval jag gör när kurser planeras brukar jag arbeta för att mina studenter/doktorander 
får möta ungefär lika många manliga som kvinnliga författare 
 
 ja, alltid  
 ja, i viss mån 
 nej, sällan 
 nej aldrig  
 
Om nej, motivera: 
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……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
10. I min kursplanering brukar jag arbeta för att mina studenter/doktorander får möta genusteorier 
och stifta bekantskap med empiriska undersökningar med fokus på genusrelationer. 
 
 ja, alltid  
 ja, i viss mån 
 nej, sällan 
 nej aldrig  
 
Om nej, motivera:  …………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
11. Kan det finnas risker med jämställdhets- och utvecklingsarbete som har med genusperspektiv att 
göra? 
                        
                                          Instämmer           Instämmer            Tar delvis      Tar helt                Vet ej 
           helt                     delvis                    avstånd          avstånd  
Risken är … 
    
… att politiskt korrekta                                              
”kurspaket” skapas som  
leder till sämre kvalité på 
institutionens kursutbud  

   
… att onödiga konflikter                                         
skapas mellan män och  
kvinnor 

 
… att krav på jämn köns-                                            
 
fördelning gör att institutionens 
kvinnor ”överutnyttjas” 
 
… att män (som grupp/                                         
enskilda) får bära skulden/ 
utses tillsyndabockar för en  
ojämn könsfördelning 
 
… att kön (kvinnligt)                                          
går före kompetens 
 
… att ett försämra                                               
samtalsklimat uppkommer 
som följd av att många blir rädda 
för att säga fel saker om jämställdhet 
och genus 
 
… att frågor som har                                          
med social klass inte blir  
synliggjorda 
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… att frågor som har                                           
med etnicitet inte blir  
synliggjorda 
 
Kommentarer: …………………………………………………………………………………….. 
 
12. Om du är lärare/forskare/doktorand, vilket ämne/verksamhet arbetar du i? (För att garantera 
anonymitet kommer denna fråga inte att samköras med kön.) 
 
……………………………………………………….. 
  
 
 
13. Är det någonting annat du är extra nöjd eller missnöjd med när det gäller institutionens jäm-
ställdhetsarbete eller med arbetet att integrera genusperspektiv i undervisningen? Här kan du ut-
trycka dig fritt.   
 
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Stort tack för din medverkan!  
 
Thorbjörn Nilsson och jämställdhetsgruppen (Eva Fasth, Torgny Klasson, Anna Lund, Martin Nilsson, Dino 
Viscovi, Anna-Maria Sarstrand) 

 
  

 
 
 


