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Sammanfattning 

Enligt en rapport från FNs global utvecklings-program, UNDP, är Sverige 2011 världsledande 

inom jämställdhet. Trots det har vi olika möjlighetsstrukturer beroende på kön. Normer och 

föreställningar till följd av könstillhörigheter begränsar vårt handlingsutrymme. Dessa normer 

medför könsstrukturer i form av över- och underordning. Ett kritiskt perspektiv bidrar till att 

blottlägga rådande maktstrukturer. I föreliggande studie kommer Foucaults relationella 

maktbegrepp att ligga till grund för maktanalysen. Då Foucault kritiserats för att inte ta 

tillräcklig hänsyn till strukturella maktordningar kompletteras analysen med ett 

genusperspektiv. Det övergripande syftet är bidra till det vetenskapliga samtalet om makt och 

genus genom att studera jämställdhetsarbetet och genusordningen lokalt på Lunds universitet.  

        Vårt empiriska material består av intervjumaterial från samtal med strategiskt utvalda 

nyckelrespondenter. Intervjuerna är utformade efter aktuella styrdokument och studien får 

således en normativ ansats då dokumentens bör jämförs med praktikens är. Under mötet med 

vårt empiriska material kunde vi konstatera en diskrepans mellan formell och reell 

jämställdhet. Visionerna behöver konkretiseras. För att konkretisera styrdokumentens innehåll 

behöver jämställdhetsproblematiken definieras.  

         Vanemässiga beteenden och tröga strukturer hindrar en progressiv jämställdhets-

utveckling. Trots att jämställdhetsarbetet påstås engagera hela organisationen vilar det främsta 

ansvaret på några få eldsjälar. Goda kommunikativa insatser är avgörande för ett 

organisatoriskt förändringsarbete. Det jämställdhetsarbete som bedrivs möter idag motstånd 

vilket kan försvagas genom kunskap och delaktighet. Vi gör nedslag i en pågående process 

och beslut om handlingsplaner med tydliga ansvarsområden och uppföljning ska aktualiseras. 

På så vis kan jämställdhetsarbetet förhoppningsvis legitimeras och undvika att bli sidoordnat 

som en läpparnas bekännelse.  

          

Men, vad är problemet? - en studie av formell och reell jämställdhet på Lunds universitet är 

författad av Zandra Bergman och Viola Sten i medie- och kommunikationsvetenskap vid 

institutionen för kommunikation och medier på Lunds universitet.  

 

Nyckelord: makt, genus, kön, jämställdhet, könsmaktsordning, könsstrukturer, kommunikation, 

förändringsarbete, nätverk, motstånd, organisation, Foucault och Lunds universitet. 



Innehållsförteckning 

SAMMANFATTNING 

1. INLEDNING 

      1.1 Det jämställda Sverige ...........................................................................1 

1.2 Lunds universitet ....................................................................................1 

1.3 Makro- meso- och mikronivå .................................................................2 

      1.4 Syfte och frågeställning ..........................................................................2 

2. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  

2.1 Metod .....................................................................................................3 

2.2 Material ..................................................................................................4 

2.3 Metodkritik .............................................................................................5 

3. TEORI  

3.1 Jämställdhet ............................................................................................6 

3.2 Makt och makt ur ett genusperspektiv ...................................................6 

4. ANALYS 

      4.1 Respondenter ..........................................................................................9 

4.2 Organisationskultur och struktur ...........................................................10 

4.3 Förändringskommunikation inom organisationer ................................11 

4.4 Jämställdhetsproblem ...........................................................................12 

      4.5 Visioner och verklighet ........................................................................14 

4.6 Kön och organisation ...........................................................................16 

4.7 Huvudräkning .......................................................................................18 

4.8 Sprickor i genusglasögonen .................................................................19 

4.9 Motståndet och framtiden .....................................................................20 

5. SLUTDISKUSSION ...................................................................................23 

6. REFERENSLISTA .....................................................................................26 

 

BILAGOR: 

Bilaga 1. Lunds universitets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald 

Bilaga 2. Analysschema 

Bilaga 3. Strategisk plan - utdrag 

Bilaga 4. Genuscertifiering - utdrag 

 



 1 

1. Inledning 

1.1 Det jämställda Sverige 

Sverige är världens mest jämställda land. Enligt en rapport från FNs global utvecklings-

program, UNDP, är Sverige 2011 världsledande inom jämställdhet. Med stöd av ett 

sammansatt index för reproduktiv hälsa, förväntad skolgång, kvinnlig representation i 

riksdagen och deltagande på arbetsmarknaden hamnar Sverige på första plats (www.undp.se). 

Men när World Economic Forum rankar jämställdheten i världen tappar Sverige poäng och 

kommer istället på fjärde plats. Orsaken är att vi inte lyckas tillgodogöra oss den reglerade 

jämställdheten i praktiken (www.va.se). Politikern Gudrun Schyman menar att en bra 

placering egentligen inte säger så mycket om hur den svenska jämställdheten verkligen ser ut:  

 
Vad jag vill säga är att en topplacering på UNDP:s lista långt ifrån betyder att Sverige är ett 

jämställt land. Placeringen visar hur vi förhåller oss till andra länder men inte hur vi förhåller 

oss till målet – jämställdhet. Dit är det långt kvar! (www.debatt.svt.se) 

 
På liknande sätt visar en kartläggning av jämställdhetsarbetet på Lunds universitet att det 

råder en stor diskrepans mellan hur jämställdhet gestaltar sig i planer och dokument och hur 

den i verkligheten upplevs hos de anställda (Sörqvist, 2010:7). 

 

1.2 Lunds universitet 

På Lunds universitet, hädanefter benämnt som Lu, finns olika styrdokument med bäring på 

jämställdhet. Sedan den nya diskrimineringslagstiftningen trädde i kraft år 2009 finns en ny 

integrerad policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald (bilaga 1). Policyn fastställer 

att man som anställd och student vid Lu behandlas och bedöms utan ovidkommande hänsyn 

till bl.a. kön, etnisk tillhörighet och funktionshinder. Lu menar att man genom att ta till vara 

på befintliga kunskaper och perspektiv på universitetet bidrar till högre kvalitet i 

verksamheten (www.lu.se). Enligt delegationen för jämställdhet i högskolan, hädanefter 

benämnt som delegationen, som arbetar på uppdrag av regeringen, är jämställdhet avgörande 

för akademins legitimitet som samhällsbärande institution och i förlängningen även för det 

svenska samhällets utveckling och konkurrenskraft (delegationen, 2011:11). Liknande 

visioner finner man även stöd för hos Högskoleverket och i skollagen. Trots det visar statistik 

att en betydligt högre andel män utgör antalet professorer. Det finns därmed ett tydligt glastak 

som hindrar kvinnor inom akademin från att nå ledande positioner. Andelen kvinnliga 

professorer vid Lu utgjorde år 2010 endast 19 procent (www.lu.se). Detta är ett exempel på en 

lokal företeelse där målsättningen inte överensstämmer med praktiken. Diskrepansen mellan 
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retorik och praktik kan förklaras utifrån glappet mellan diskursivt och praktiskt medvetande, 

det vill säga våra ambitioner om jämlikhet har en förmåga att inte omsättas till handling 

(Wahl et al, 2010:195). Det är skillnaden mellan den formaliserade och den reella 

jämställdheten vi tagit fasta vid och valt att undersöka och analysera i vår uppsats.  

 

1.3 Makro- meso- och mikronivå  

Samhället styrs av formella och informella strukturer, normer och föreställningar. Genom att 

analysera makt utifrån ett genusperspektiv vill vi belysa och blottlägga hur könsordningen tar 

sig uttryck inom en institution. Vår avsikt är att vi genom att studera Lus maktstrukturer ur ett 

kritiskt genusperspektiv, kan konkretisera samhällets generella könsmaktsordning och därmed 

bidra till det vetenskapliga samtalet om makt och genus. Genusforskaren Eva Wittbom menar 

att forskning som ser till hur krav från samhällelig nivå tar sig uttryck och förmedlas till 

individnivå är sällsynt. Det är vanligare med forskning som inte kombinerar de olika nivåerna. 

I vår uppsats definieras samhälle som makronivå, organisation som mesonivå, medan 

mikronivån avser individen. Denna underrepresentation av forskning ligger till grund för vår 

tanke att studera Lu som en del i ett större samhällssystem. Jämställdhetsarbete innebär ofta 

en konflikt mellan organisationens vision på mesonivå och könsnormer på mikronivå. 

Förändringsprocesser som rör genusstrukturer orsakar ofta motstånd då dessa i förlängningen 

har inverkan på den individuella nivån och ruckar på våra traditioner (Mark 2007:79). I vårt 

empiriska material jämförs det som fastställs på makronivå med berättelser från mikronivå. 

Lus jämställdhetspolicy får representera makronivån som en förlängning av demokratiska 

beslut, medan nyckelrespondenterna får representera mikronivån. På detta sätt försöker vi 

komma åt skillnaden mellan vision och verklighet. 

 

1.4 Syfte och frågeställning  

Det övergripande syftet med uppsatsen är således att undersöka och analysera 

jämställdhetsarbetet på Lu och genom det nå en djupare kunskap i hur maktstrukturer kring 

kön manifesteras och praktiseras. För att belysa vårt syfte har vi utgått från följande frågor: 

Hur ser skillnaden ut mellan visioner och verklighet? Hur yttrar sig makt och motstånd? Hur 

kan man med hjälp av kommunikation påverka organisationsförändringar? Hur 

problematiseras jämställdhet på Lu, vad är egentligen problemet? Vi har koncentrerat oss på 

den medie- och kommunikationsvetenskapliga problematiken och lagt fokus på 

kommunikationen. Kommunikation är en förutsättning för att kunna precisera och 

konkretisera organisationens mål och visioner (Johansson, 2005:121).  
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2. Tillvägagångssätt 

Vi har valt att lägga fokus på tankar, idéer och teorier snarare än kvantitativ fakta som statistik då vi vill 

presentera vår studie på ett kritiskt sätt. Genom att ha ett kritiskt förhållningssätt i bearbetandet av vårt 

empiriska material försöker vi ge en nyanserad bild av en komplex verksamhet. Här presenterar vi de perspektiv 

som studien vilar på och reserverar oss för  

 

2.1 Metod 

Det kritiska perspektivet innefattar ett blottläggande av givna maktstrukturer, normer och 

dominansförhållanden. En målsättning är att uppnå emancipation, det vill säga en frigörelse 

genom upplysning och kunskap. Perspektivet har ett reflexivt förhållningssätt till den socialt 

konstruerade verkligheten och ifrågasätter varför vissa föreställningar prioriteras medan andra 

undertrycks (Heide et al, 2005:57f). Perspektivet vill låta orättvist behandlade grupper komma 

till tals, men inte utan kritisk tolkning. Makt är ett centralt begrepp inom det kritiska 

perspektivet. Då vi ser svagheter i den ensidiga suveräna synen på makt blir det istället mer 

relevant att utgå från den relationella makten som filosofen Michel Foucault förespråkar. 

Foucaults maktanalys utgår från ett kritiskt förhållningssätt till rationalismens idé om objektiv 

sanning som istället anses vara en effekt av diskursiva och institutionella praktiker. Enligt 

Foucault är alla relationer präglade av kontextbunden makt. Detta kan studeras genom att se 

till organisationens kultur och struktur ur ett genusperspektiv för att få kunskap om hur 

maktstrukturer manifesteras och praktiseras.  

 

Genom ett strukturellt genusperspektiv, som könsmaktsordningen är en del av, flyttas fokus 

från individnivå till strukturell nivå med en ambition att försöka blottlägga systematiska 

relationer mellan makt och kön (Mark, 2007:56). Vi är medvetna om att könsmaktsordningen 

är en värdeladdad benämning, men anser att det är ett vedertaget begrepp inom den 

feministiska diskursen och att det beskriver vårt val av perspektiv (ibid:43). Dessutom menar 

vi att ordet i sig är talande för vad vi ämnar studera. Könsmaktordningen förutsätter en viss 

grundläggande rangordning mellan män och kvinnor. Vår studie kommer att förhålla sig till 

begreppen kön och genus utifrån filosofen Judith Butlers kritik av den konventionella 

uppdelningen däremellan. Genus är socialt konstruerat kön och problematiserar hur kön är 

performativt, det vill säga görs, samt påverkar våra föreställningar och förutsättningar. 

Begreppen kommer därför att användas synonymt (Wittbom, 2009:20). Vi är även medvetna 

om att man inom genusforskning problematiserar feminina prefix framför titlar, och på så sätt 
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befäster mannen som norm (Jarlbro, 2007:150). För att underlätta läsförståelsen har vi ändå 

valt att skriva ut kvinnliga professorer etc.  

Vårt empiriska material, som innefattar sex intervjuer som utfördes under november och 

december 2011, har utformats utifrån styrdokument. Studien får således en normativ ansats då 

dokumentens bör jämförs med praktikens är. Intervjuer kan ge annars svårtillgänglig 

information, ge tillgång till organisationens terminologi och visa på attityder och 

förhållningssätt. Med attityd avser vi då en personlig inställning som påverkar såväl 

ställningstagande som beteende. Vi har använt oss utav semistrukturerade intervjuer med en 

låg standardisering för att på så sätt anpassa språket och frågeföljden efter situationen (Trost, 

2007:59). Genom att genomgående välja ett mjukare hur istället för ett mer förhörsliknande 

varför i våra frågeformuleringar har vi medvetet försökt undvika att ställa respondenten i 

försvarsposition för att få ett mer beskrivande svar (Becker, 2008:69; Chambers, 2005:60). Vi 

har fått ta hänsyn till att vi befunnit oss på informanternas territorium och att dess normer kan 

styra svaret till följd av en institutionalisering (Larsson, 2010:64). Genom att erbjuda 

respondenten viss mån av anonymitet kan det bidra till att personer med stora lojalitetskrav 

vågar berätta mer (ibid:75). Under materialinsamlandet framgick dock vissa svårigheter att 

särskilja omedveten institutionalisering från en mer medveten självcensur på grund av 

lojalitet. Respondenter på betydelsefulla poster har, efter informerat samtycke, fått figurera 

med namn. Detta för att ge en ökad transparens och tillförlitlighet. Av samma anledning har vi 

också valt att spela in och transkribera intervjuerna.  

 

2.2 Material 

Då vi i vår analys av Lu gör nedslag i en pågående förändringsprocess är det relevant att ställa 

frågor till informationsrika nyckelrespondenter med olika positioner inom organisationen och 

på sätt få en bild av jämställdhetsdiskursen. Styrdokumentens formella förhållningssätt till 

jämställdhet sätts i relation till den reella inställningen hos respondenterna. På så sätt kan vi 

genom berättelser få förståelse för det större sammanhanget. Dokument och intervjuer som 

ingår i föreliggande studie, och som kommer att presenteras mer utförligt då de analyseras, 

samlades in under perioden 11-11-02 – 11-12-08. Vi har även använt oss av data från tidigare 

studier av akademin för att ge högre representativitet till vår undersökning. Även dessa 

rapporter presenteras mer ingående längre fram i analysen. 
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2.3 Metodkritik  

Med risk för homogena respondenterna, har vi medvetet försökt ta del av information från 

flera organisatoriska nivåer. Det faktum att alla våra respondenter är av kvinnligt kön menar 

vi är representativt för verksamheten då jämställdhetsfrågan i hög grad ägs av organisationens 

kvinnliga medlemmar. Vi har dessutom sett det ovidkommande att ta hänsyn till 

respondenternas könstillhörighet då vi istället har värderat deras strategiska position. I vår 

kritiska tolkning av undersökningen är vi medvetna om att makt endast utgör en faktor och att 

det därför är viktigt behålla en öppenhet inför andra aspekter. Det finns också en risk för 

könsöverkänslighet, det vill säga att man prioriterar könets betydelse på bekostnad av andra 

faktorer (Alvesson & Billing, 2011:28).  

 

Då respondenterna i förväg vet studiens avsikt kan det påverka deras uttalanden och eventuellt 

få dem att framställa förändringsprocessen som mer framgångsrik än vad den i själva verket 

är. Intervjuareffekten kan på så sätt inverka på tillförlitligheten då intervjuerna på olika sätt är 

påverkade av intentionen. Då frågorna blir en del av ett samtal riskerar svaren att följa sociala 

normer istället för att spegla erfarenheter. Detta har ställt ytterligare krav på oss att ta del av 

alternativa källor med jämställdhetskritiska perspektiv samt att kontinuerligt utvärdera 

eventuell subjektivitet. Vi har behövt vara medvetna om att även experter kan ha fördomar 

och färgade föreställningar om ämnet (ibid:26f). Det är viktigt att vara medveten om detta vid 

tolkning av det empiriska materialet. Men självklart är analysen präglad av vår intention och 

de teorier som vi valt att se vår empiri genom färgar således vårt analysresultat. I vår 

analysmetod kommer Michel Foucaults relationella syn på makt ligga till grund. Foucault 

förespråkade en maktanalys som ligger praxis nära till hands (Hörnqvist, 1996:23) Han 

ämnade spåra maktens mikrofysik, hur makt tar sig uttryck i en specifik kontext. Viss kritik 

har riktats mot Foucaults maktanalys då den tenderar att förringa strukturella maktordningar 

(ibid:43). Då vi ansluter oss till uppfattningen om en könsmaktsordning krävs även ett 

kompletterande genusperspektiv.  

 

3. Teori 
Inledningsvis kommer vi att redogöra för jämställdhet som politiskt begrepp med hjälp av en kortare samhällelig 

och historisk inramning. Då förändringsprocesser i allmänhet och jämställdhetsarbete i synnerhet ofta möter 

motstånd är det specifikt intressant att belysa makt och hur makten utövas. Då makt och framför allt makt ur ett 

genusperspektiv har fått ligga till grund för vår analys kommer dessa teoretiska begrepp att presenteras tidigt i 

texten. Resterande teori är integrerad i analysen. 
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3.1 Jämställdhet 

Jämställdhet är sedan 1970-talet en beteckning för en nordisk institutionaliserad politik vars 

syfte är att ge kvinnor och män formellt lika villkor i arbets- och samhällslivet och samma 

skydd mot att missgynnas på grund av kön. I Sverige fastställdes det i jämställdhetslagen som 

trädde i kraft 1980. Jämställdhetspolitiken fick draghjälp av den debatt om könsroller och 

arbetsfördelning mellan kön som fördes på 1960-talet och blev praktiskt genomförbar tack 

vare högkonjunkturen och den växande offentliga sektorn. Eftersom kvinnornas arbetskraft 

behövdes, gick staten dem till mötes (Clayhills, 1991:224f). 

 

Idag är jämställdhet ett av FN:s åtta milleniemål och anses även vara ett medel för utveckling. 

Rättvisa förhållanden mellan kvinnor och män ska fungera som hävstång i övriga mål. 

Uppfattningen av jämställdhet som såväl en målsättning som ett medel för utveckling har 

legat till grund för jämställdhetsintegreringen. Metoden utgår från strategin att integrera 

jämställdhetsdimensioner i sakfrågor, så att kritisk granskning utifrån ett tvåkönat perspektiv 

möjliggörs. I internationella sammanhang är Sverige ett framstående land ur ett 

jämställdhetsperspektiv och var drivande när FN antog en jämställdhetsintegrerande strategi 

för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Sverige har därför bekräftats som ett 

föregångsland för den internationella jämställdhetsutvecklingen. En risk med beteckningen, 

och som också nämndes inledningsvis med hänsyn till Sveriges topplacering hos FNs 

utvecklingsorgan, är att vikt snarare läggs vid förhållningen gentemot övriga länder än vid hur 

vi faktiskt förhåller oss till uppställda jämställdhetsmål (Wittbom, 2009:11ff). Tanken bakom 

det svenska jämställdhetsbegreppet är rätten att vara olika utan automatisk över- och 

underordning. Jämställdhet motiveras med en ömsesidig respekt för olikheter som grundar sig 

i olika existensvillkor till följd av genustillhörighet (Mark, 2007:73f).  

 

3.2 Makt och makt ur ett genusperspektiv 

Som tidigare nämndes motsätter sig Foucault den traditionella suveränitetsmakten. Makt 

analyseras som kunskapsproduktion inom given kontext som legitimerar en sanning som 

allmängiltig. Sanningen är avhängig för tillfället dominerande maktrelationer (Nilsson, 

2008:81f). I vår moderna epok har enligt Foucault maktens innebörd förskjutits till 

normaliserande idealbilder. Den suveräna makten har kompletterats med, eller koloniserats 

av, för vår tid mer aktuella former av makt (ibid:177). Genom att utföra maktanalyser kan 

producenter bakom rådande sanningar och normalisering ges tillkänna och kontextuella 

förutsättningar för att bibehållna uppfattningar blottläggas. Inom vetenskaper som omfattar 
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människor är vi såväl subjekt som objekt för de vetenskapliga sanningarna. Först genom 

vetandet blir vi subjekt som utifrån dessa generella sanningar får kännedom om vilka vi bör 

vara som kvinna eller man (ibid:83). Vilket stämmer överens med Butlers teori om det 

performativa könet, där genusrelationer är upprepade handlingsmönster som påverkar 

möjlighetsstrukturerna för könen (Wittbom, 2009:27f). Psykolog Rolf Granér beskriver 

könsrollen som ett sammanfattande begrepp på förväntningar och föreställningar till följd av 

könstillhörighet. Könsrollen är avhängig könsnormen som begränsar individen i sitt 

handlingsutrymme och utövar på så sätt makt och förtrycker den fria viljan (Granér, 

2010:123). Makten har en produktiv karaktär där subjekt skapas och där maktens primära 

effekt blir individer som underkastas normering (Nilsson, 2008:88). Att anlägga ett 

genusperspektiv innebär att analysera konsekvenser av kulturellt definierade manliga och 

kvinnliga sätt att tänka, värdera och handla, men även de praktiker som upprätthåller 

könsmaktsordningen (Alvesson & Billing, 2011:21). 

 

Makt är inte en substans utan relationer av styrkeförhållanden. Primärt är makt förbunden 

med kunskap och dessa förutsätter varandra. Alla maktförhållanden bidrar till diskurser, 

vetandesystem som får sociala effekter. Det kritiska perspektivet syftar till att syna de nät som 

maktrelationer på olika nivåer utgör. En djupgående aspekt av makt är den disciplinära där 

maktutövningen sker genom dold kontroll. Den disciplinära makten styr socialiseringen in i 

en viss roll och tar sig uttryck genom självkontroll (Nilsson, 2008:108). Makt existerar aldrig 

i latent form utan enbart som utövad. Styrkeförhållanden tar sig alltid uttryck och på så sätt 

upprätthålls maktens ordning. Styrkeförhållanden är föränderliga och därmed även relationen 

över- och underordnad som uttrycks i könsmaktordningen. En underordnad kan alltid bryta 

handlingsmönster och på så sätt modifiera det instabila och lokala maktförhållandet. Foucault 

var kritisk mot strukturella betraktelser av maktrelationer, utifrån en politisk, ekonomisk eller 

kulturell synvinkel, då han menade att synsättet förutser en allt för hög abstraktionsgrad utan 

samband till maktens konkreta verkningar (ibid:86). Ambitionen bör vara att ligga praxis nära 

till hands för att på sätt synliggöra de möjliga kampernas verklighet och granska makten ur ett 

annat perspektiv än det som erhålls av överordnade som försvarar sina privilegier (Hörnqvist, 

1996:23).  

 

På liknande vis synar vi genom vårt empiriska material hur relationen makt och kön tar sig 

uttryck på Lu. Makt återfinns i en given kontext mellan människor eller grupperingar inom 

denna. Makten hör inte en sida till och måste därför bekräftas och manifesteras. 
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Maktrelationer präglas av ständigt pågående konflikter där dominerande underbygger sin 

maktutövande position. Det kan samtidigt öka möjligheterna till förändringar i 

styrkeförhållanden om instabiliteten utnyttjas. Underordnade bör sträva efter att omforma 

strukturer snarare än att anpassa kampen till strukturer skapade för att upprätthålla rådande 

maktordning. Befintliga strukturer bör ifrågasättas om en långsiktig förändring ska ske (Wahl 

et al, 2010:193). Den ständigt föränderliga maktbalansen uppmuntrar den dominerande parten 

att bekräfta sin position men behöver inte nödvändigtvis innebära en aktiv kamp från 

underordnade.  

 

Maktsystemet tar sig även uttryck genom att anpassning till rådande strukturer är 

förhållandevis lönsamt även för de dominerade. Utifrån sin egen position förlänger man 

aggressionen nedåt mot socialt svagare grupperingar och undviker därmed att stöta sig med 

mäktiga motståndare som i mångt och mycket sätter spelreglerna för alla inblandade 

(ibid:36f). Detta kan även kommenteras ur Wittboms syn på normalitetens symptom. Att 

tillhöra normen innebär direkta fördelar då risker för marginalisering, granskning och för att 

bli ifrågasatt minskar avsevärt. Att rätta sig efter rådande norm sker förhållandevis omedvetet 

under den disciplinära maktens dolda kontroll. Det är i själva verket de som utmanar eller 

faller utanför normer som tydligast kan se hur normer fungerar och dess konsekvenser 

(Wittbom, 2009:26). Genusforskaren Joan Acker menar att det blir tydligt när kvinnor bryter 

den relativa underordningen och riskerar att bli ifrågasatta och verkar besvärliga (2011:43). 

Flertalet av våra respondenter vittnar om hur jämställdhetsarbetet bemöts av en inställning om 

att jämställdhet är en redan avklarad fråga, att det tjatas om jämställdhet. Att arbeta med 

jämställdhet är ett försök att öka kvinnors makt och inflytande. Att negligera kvinnors brist 

makt och inflytande på Lu, en organisation med manlig dominans, är att befästa makten 

genom att försöka neutralisera motståndet mot rådande ordning. 

 

Foucault menar att varje samhälle är genomsyrat av speciella makt- och kunskapsregimer som 

producerar sanningar för föreliggande kontext. Som tidigare nämndes förutsätter makt och 

kunskap varandra. Sanningen existerar inte utanför makten (Nilsson, 2008:81). Foucaults 

kritik av strukturella betraktelser av maktutövande utesluter inte hänsyn till etablerade 

maktordningar, men påtalar risker med att reducera maktrelationer till strukturella 

motsättningar i form av klass- eller könskamp. Maktstrukturer på makronivå tar sig liknande 

uttryck på meso- och mikronivå och vice versa. Det finns ett samband mellan dessa nivåer 

som träder i förhållande till varandra i diskursiv formation. Hur vi talar och hur vi använder 
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ord och begrepp ligger till grund för, och är en följd av diskursiv formation. Språket är knutet 

till diskursen och har en begränsande effekt på vårt tänkande och formar våra upplevelser. 

Etablerade sätt att tala hämmar möjligheterna att uppleva världen runt omkring på annat sätt 

än vad det inrättade språket erbjuder (ibid:54ff). Genom språket förmedlas och produceras 

tolkningar av vår sociala omvärld. Även när vi talar befäster vi genusföreställningar och 

könsmaktsordningen. I språket finns en inbyggd maktobalans där män överordnas och 

kvinnor underordnas. Detta tar sig uttryck genom att män tillskrivs allmängiltighet, neutralitet 

och objektivitet, medan kvinnor representerar det missanpassade och könsbestämda. Detta 

fenomen beskrivs oftast genom begreppsparet norm och avvikare (Wahl et al, 2010:138f).  

 

4. Analys 

Vårt insamlade empiriska material har strukturerats efter analystekniken tematisering. Materialet har 

schematiskt kategoriserats för att bidra till överblick. Ett analysschema över teman och underteman bifogas 

(bilaga 2). Foucaults maktbegrepp kommer att kombineras med genusforskning, organisationsteori och fältet för 

kommunikationsvetenskap. 

 
4.1 Respondenter  

Våra nyckelrespondenter har utifrån sina informativa positioner fått ge sin bild av hur 

jämställdhetsarbetet utförs på Lu. Gunilla Jarlbro är professor i medie- och 

kommunikationsvetenskap och arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor på Lu. Jarlbro vittnar 

om vikten av en ökad genusmedvetenhet och hur hon upplever att makt och motstånd utövas. 

Kajsa Widén är personalkonsult och ansvarig för att jämställdhetsarbetets styrdokument ska 

omsättas i praktiken. Widén förordar kunskap och utbildning för att motverka en könsblind 

organisationsstruktur. Ylva Stubbergaard är nyrekryterad i Samhällsvetenskapliga fakultetens 

jämställdhetsgrupp och jämställdhetsansvarig på Statsvetenskapliga institutionen. 

Stubbergaard kan även genom sin lektorstjänst ge ett lärarperspektiv. Hon poängterar vikten 

av en tydlig problemformulering och strukturförändring genom att se över utbildningarnas 

utformning. För att få ett studentperspektiv har Hanna-Maria Skoglund, ordförande för 

humanistiska och teologiska studentkåren, gett sin bild av jämställdhetsarbetets förankring 

hos Lus studenter. De två respondenterna från administrationen har fått bidra med ett 

mottagarperspektiv som sedan blivit en ingång till fältet. 
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4.2 Organisationskultur och struktur 

När man beskriver en organisation brukar man tala om dess struktur och kultur. Strukturer 

uppstår ur kommunikationsprocesser och präglar även kommande kommunikation, då 

överensstämmelser sätter ramar för arbetet. Strukturer kan därför både vara av positiv och 

negativ karaktär. Positivt eftersom det inte kräver så mycket arbete när saker sker per 

automatik, negativt då strukturerna kan verka hämmande och begränsande och etablerar 

maktordningar. Alla organisationer har strukturer och behöver strukturer för att kunna bevaras 

(Johansson, 2005:79f). Den formella strukturen består exempelvis av formaliserade regler, 

policys och belöningssystem. Vid sidan om den formella, diskursiva praktiken finns alltid en 

informell, mindre synlig struktur som istället ligger närmare organisationens kultur (ibid:82). 

Lektor och jämställdhetsansvarig Ylva Stubbergaard menar att strukturer och diskurser är 

djupliggande.  

 
Om du har en lönesättning som är fel kan du gå in och ändra den. Men om du har normer och 

värderingar som motarbetar så är det ingenting du ändrar sådär lättvändigt. Det sitter kvar. Då 

handlar det om hur villig omgivningen är att bejaka det här synliggörandet (Stubbergaard, 

2011-12-08).    

 
Organisationens kultur kan ses som gemensamma värderingar och normer som utvecklas när 

medlemmarna interagerar och kommunicerar med varandra och omvärlden. Kulturen kan 

kännas igen genom yttre attribut men även genom de sätt som medlemmarna talar och umgås 

med varandra (Johansson, 2005:86). Precis som att organisationens struktur inte är statisk kan 

även organisationskulturen liknas vid en process (ibid:90). Strukturer kan ses som yttre och 

inre ramar för våra liv. Formella och informella strukturer i en organisation berättar för 

medlemmarna hur de ska arbeta och samverka med varandra. Strukturer blir till ett slags 

jämviktstillstånd som rubbas vid förändringsprocesser (Granér, 1994:19). Kulturen är den ram 

som styr handlingar och sociala relationer inom organisationen. På så sätt skapas 

förutsättningar för socialisation, men kulturen kan även verka konserverande då människor 

tenderar att underordnas de dominerande idéer och antaganden som finns (Alvesson & 

Billing, 2011:171). Personalkonsult Kajsa Widén ger en historisk förklaring till de strukturer 

som råder på Lu. Universitetet grundades 1666 men det var först på 1870-talet som den första 

kvinnan började läsa vid universitetet. Det var alltså 200 år med enbart ett kön som hade 

möjlighet att studera, disputera och bli professor. Under enbart de senaste 100 åren har både 

kvinnor och män kunnat läsa vid Lu och detta lever kvar i strukturerna.  
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Vi upplever oss själva som att vi är moderna och ja det är vi. Men i strukturen, vårt sätt att 

kommunicera det informella, där finns en struktur som är given för ett kön och där andra då 

blir mer det avvikande. Och det behöver vi ändra på (Widén, 2011-12-08). 

 
 
4.3 Förändringskommunikation inom organisationer  

Att kommunikation är viktigt i en organisation är inget nytt. Enligt vissa föreställningar 

uppstår en organisation när personer just kommunicerar med varandra och är beredda att 

handla och arbeta mot gemensamma mål. Numera pratar vi mer om organisationer som 

sociala system som hålls ihop med en gemensam kultur, med gemensamma normer, 

värderingar och rutiner. Organisationen skulle inte fungera om medlemmarna inte 

kommunicerade med varandra, med andra ord producerar och reproducerar kommunikationen 

organisationen (Heide et al, 2005:17ff). Den information som ger makt åt individen att förstå 

organisationen och anpassa sina handlingar efter organisationens utveckling kanske inte når 

fram. Medlemmar upplever ofta att problem påtalas, men att ingenting händer. Eller att de får 

för mycket information som de inte kan ta till sig. Ledningen upplever i sin tur att 

medlemmarna inte följer direktiven trots kontinuerlig information. När ledningen vill påverka 

medlemmarnas syn på det egna arbetet produceras ofta olika styrdokument (ibid:22ff).  

 

Med dagens datoriserade informationsspridning förväntas medarbetare ta ett större 

informations- och kommunikationsansvar genom att själva ta del av datoriserade nyhetsbrev 

och annan information. Förhoppningen är att kunna förbättra informationsflödet, öka 

samarbetet och bidra till högre effektivitet. Dock finns det ingen självklar relation mellan 

tillgång av information och förståelse av denna.  

 
Vi har väldigt mycket information. Vi har seminarium, vi har information på nätet, men det 

krävs av vederbörande eller anställda i sin professionella roll att man tar del av detta (Widén, 

2011-12-08).  

 
Genom dialog kan man istället få ett verktyg för tolkning, meningsskapande och förståelse. 

Kommunikationen i en förändringsprocess ska både driva förändringen framåt samtidigt som 

den ska bidra till att skapa trygghet och få medlemmarna att känna sig delaktiga. Vid en 

förändring blir behovet av en fungerande internkommunikation större (Heide et al, 2005:26f). 

Det finns en naturlig koppling mellan kommunikation och makt. Makt kan ses ur ett mer 

ytligt perspektiv som när, hur och om man får lov att diskutera vissa känsliga frågor och på ett 

mer djupare plan där makt blir det språk och symboler, t ex metaforer, myter och ritualer, som 
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används i organisationen. Denna makt påverkar vem vi kommunicerar med och på vilket sätt 

vi kommunicerar. Genom att kommunicera på olika sätt med ledaren och kollegan 

reproduceras maktrelationerna. Därför kan kommunikation skapa och vidmakthålla en 

organisations sociala, politiska och könsmässiga strukturer (ibid:61).  

 

4.4 Jämställdhetsproblem 

På en av universitetets administrativa sektioner finns det nästan uteslutande kvinnliga 

anställda. De två respondenterna från administrationen har kännedom om att det finns en 

jämställdhetsplan som man bör tillämpa vid t.ex. rekrytering av lärare. Vetskap finns om att 

universitetet har färre kvinnliga professorer än manliga, men respondenterna känner inte till 

omfattningen. En av respondenterna menar att en förklaring kan vara att universitetet speglar 

resten av samhället.  

 
Kvinnor får väl kämpa hårdare på något vis. Tror jag. I hela samhället överhuvudtaget. 

Kvinnliga chefer får ju jobba mycket hårdare för att få sin röst hörd (administrativ personal, 

2011-11-22). 

 
Båda två är dock samstämda om att det är många inom universitetet som arbetar aktivt för att 

få en mer jämställd arbetsplats. Att könsfördelningen inom den egna sektorn är snedfördelad 

ses som negativt, då det är en fördel att båda könen är representerade, men man upplever inte 

att det finns eller talas om något jämställdhetsproblem på institutionen (administrativ 

personal, 2011-11-22).  

 

Widén menar i sin tur att det är av stor vikt att man vågar prata om problem, även om själva 

formuleringen kan uppfattas som hotfull. Ordet innefattar att det krävs en förändring av oss 

vilket kan upplevas som väldigt privat (Widén, 2011-12-08). Även Stubbergaard menar att det 

första steget mot en förändring är att man kommer överens om att det finns ett problem 

(Stubbergaard, 2011-12-08). Hon menar också att jämställdhetsfrågor, jämfört med många 

andra politiska frågor, ofta hamnar på det privata planet. Detta kan bero på att man inte vill se 

strukturerna och diskurserna och då istället lyfter fram individerna. Stubbergaard menar att 

varje gång det kommer en ny policy så skapar det anledning att ta upp diskussionen om genus 

igen (2011-12-08). Visioner kan vara verkningsfulla på det sättet att de bringar hopp om 

förändring och på så sätt bidrar till att försvaga gamla värderingar (Johansson, 2005:122). 

Vikten av att definiera organisationens jämställdhetsproblem ska därmed inte underskattas. 

Genom att kontinuerligt synliggöra hur vi skapar kön och hur det ligger till grund för över- 
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och underordning kan traditioner och vanemässiga beteenden försvagas. Att synliggöra olika 

tolkningsbarriärer inom en organisation kan problematisera en eventuell obalans i 

maktrelationerna. På så vis synliggörs även motstånd mot förändringar och mot att makt 

diskuteras och kan ge anledning till självreflektion. I kvinnors fall kan denna makt uppträda 

genom det så kallade glastaket, genom vilket kvinnor kan se de attraktiva tjänsterna, men har 

väldigt svårt att nå dem (Heide et al, 2005:62). Medie- och kommunikationsprofessor Gunilla 

Jarlbro menar att det är först när man vill göra karriär inom akademien som man på allvar 

märker det motstånd kvinnor stöter på (Jarlbro, 2011-11-28).  

 

Widén poängterar samtidigt att det är viktigt att man inte gör människor till offer, eftersom 

man genom offerroller också demonstrerar sin makt över andra människor (2011-12-08). I 

den moderna organisationen är ofta det dominerade språkbruket manligt och genom vilket 

kvinnor marginaliseras (Heide, 2005:63). Widén menar att det kan finns olika spelregler, 

beroende på vilket kön man har. Enligt hennes erfarenhet räcker det att kvinnor säger nej en 

gång till en tjänst, sedan är de borta ur leken, medan män förväntas tacka nej en eller två 

gånger innan de slutligen accepterar. Detta är dock inte transparent, alltså inte öppet. Därför är 

det viktigt att valberedningen kompetensutvecklas i ökad genusmedvetenhet (Widén, 2011-

12-08). Stubbergaard menar att hon inte har mött något öppet motstånd mot genusfrågor hos 

sina kollegor, men däremot hos studenter i sin roll som lektor. När motstånd uppstått har 

Stubbergaard sett fördelar med att istället lyfta fram olika strukturer och obalans i 

maktförhållande genom att använda sig utav Berit Ås1 förtryckar- eller härskarstrategier. 

Genom dessa strategier kan nästan alla känna igen sig i dem oavsett diskrimineringsgrund 

(Stubbergaard, 2011-12-08). Studenternas svaga engagemang för genusfrågor bekräftas även 

av Hanna-Maria Skoglund, ordförande för HTS. Skoglund menar att jämställdhetsarbetet 

skulle kunna kommuniceras ut i högre grad, i synnerhet till nya studenter (2011-12-03).  

 

Bristande internkommunikation kan skapa ryktesspridning medan en bra kommunikation kan 

få motsättningar att minska (Palm, 2010:152f). Psykolog Granér menar att förändring och 

konflikt hör ihop. Medlemmarna kan uppleva att deras sociala tillhörighet är hotad när makt- 

och rollfördelningar förändras. Könsspecifika organisationsförändringar på mesonivå 

försvåras av uppfattningar och föreställningar på mikronivå. Granér delar upp förändringen i 

en organisation i två kategorier. I en förändring uppifrån-och-ned kommer initiativet från 

                                                 
1 Berit Ås är professor i socialpsykologi. Genom fem identifierade härskartekniker gav hon bl.a. många kvinnor 
en nyckel till att förstå vad som sker när de inte blir hörda på, när de förbises eller ignoreras (www.kilden.no). 
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ledningen vilket kan innebära att medlemmarna känner sig påtvingade vilket kan leda till låg 

motivation och motstånd. Om förändringen istället kommer nerifrån-och-upp, det vill säga 

initieras i arbetsgrupper eller enheter kan dessa få bättre grogrund och snabbare 

genomslagskraft. Däremot finns då en risk att förändringen stoppas på andra nivåer i 

organisationen då initiativet inte har följt de formella kanalerna (Granér, 1994:139f). För att 

förändringen ska tas emot positivt krävs det ofta att den på något sätt svarar mot 

medarbetarnas behov och förutsätter ett positivt förändringsklimat och en öppen dialog mellan 

de berörda och ledningen (ibid). Diskussioner om förändringar tar helt enkelt kortare tid, 

oavsett om alla är eniga eller inte, om alla vet vad som gäller. 

 

4.5 Visioner och verklighet 

Ett flertal dokument som behandlar jämställdhetsfrågor tillgängliggörs för allmänheten på 

universitetets hemsida. Bland annat den strategiska planen för verksamhetsåren 2007– 2011 

(utdrag bilaga 3). Den strategiska planen ska ange Lus visioner och vilka målsättningar som 

prioriterats under den berörda tidsperioden. Det som omnämns i planen är det som bedöms 

som särskilt viktigt för universitetets framtid. Under rubriken grundläggande värderingarna 

finns stöd för jämställdhetsansträngningar då det fastställs att jämställdhet och etnisk och 

social mångfald ska råda. I policyn för jämställdhet, likabehandling och mångfald redovisas 

sex insatsområden som universitetet har valt att fokusera på; diskriminering, likabehandling, 

rekrytering och befordran, ledarskap, löner och anställningsvillkor samt ett genusperspektiv 

och intersektionellt perspektiv. I policyn fastställs det att det råder nolltolerans mot 

särbehandling (www.lu.se).   

 

Visioner bör vara kollektivt konstruerade så att de gemensamt ägs av hela organisationen 

(Johansson, 2005:121f). Jämställdhet har inte nödvändigtvis samma innebörd i mening av 

politiskt begrepp som på organisatorisk nivå. Att vissa uppfattningar och begreppsinnebörder 

får större genomslag än andra kan enligt jämställdhetsforskare Eva Mark tolkas ur ett 

maktperspektiv (2007:19). Även genusforskaren Wittbom hävdar att progressivt 

jämställdhetsarbete kräver en förklaring av vad jämställdhet faktiskt innebär. Vanligtvis är 

innebörden i begreppet jämställdhet att kön blir en variabel och kvinnor och män 

kategoriserar. Det finns en risk i att tillskriva könen lika värde utan att problematisera 

förutsättningarna och hur könen förhåller sig till varandra i termer av makt. Att driva 

jämställdhetsfrågor innebär idag fokus på maktförhållande mellan könen, snarare än fokus på 

likheter och skillnader. Genusperspektivet bidrar då till en ökad förståelse av hur genus 
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konstrueras och vilka konsekvenserna blir gällande över- och underordning (Wahl et al, 

2009:175f). 

 

När statliga riktlinjer på makronivå ska omsättas till interna direktiv på mesonivå krävs en 

konfrontation av organisationskulturen. Jämställdhetsarbete som bedrivs utifrån ett 

genusperspektiv innebär en strukturförändrande process som omfattar såväl meso- som 

mikronivå (Mark, 2007:19). Foucault analyserar makt som teknik med tillhörande 

teknologier. Tekniken är då själva handlingarna som formas av tillhörande lära (teknologi). 

Relationen mellan makttekniker och vetande behöver studeras empiriskt för att nå insikt om 

vilka medel som används när makt manifesteras (Nilsson, 2008:81). Här är det relevant att se 

till vilka verkningar utövad makt får, vilket motiveras i vår uppsats övergripande syfte. Den 

könsblinda organisationsstrukturen på Lu, där män traditionellt privilegierats, försämrar 

premisserna för förändring. Systematiska orättvisor är vanligtvis inte synliga för 

privilegierade, då är det är svårare att kritiskt syna sitt eget sammanhang (Acker, 2011:49). 

Jämställdhet innebär därför ofta en jämförelse med andra tid och rum, då avståndet ger en viss 

distans. Makt genomsyrar samhället underifrån och den institutionaliserade makten är en 

produkt av lokala maktrelationer, maktens mikrofysik. Således studeras också makt mest 

fullkomligt genom en uppåtgående analys (Nilsson, 2008:94f).  

 

Strukturer på makronivå är en produkt av lokala strukturer som i sin tur är förbunden med 

diskurser. Detta visar sig på Lu där könsstrukturerna är en produkt av medlemmarnas 

genusförutställningar samtidigt som de reproduceras och kan ses som en förklaring till att 

jämställdhetsdebatten ofta hamnar på ett privat plan. Wittbom ansluter sig till uppfattningen 

om maktens dubbelverkande effekter. Genusrelationer individer emellan tar sig strukturella 

uttryck som i sin tur påverkar genusrelationer på individuell nivå (2009:27). En följd blir 

motståndets möjligheter. Erkänns sambandet mellan strukturer på makro-, meso- och 

mikronivå uppmuntrar det till att motsätta sig befintliga strukturer på lokalt plan som i 

förlängningen får konsekvenser på ett mer övergripande samhälleligt plan. 

 

Att jämställdhet på mesonivå även omfattar strukturförändringar på ett individuellt plan är 

inte ensidigt positivt. Att anlägga ett genusperspektiv på sakfrågor där individer kan komma 

att känna sig drabbade personligen kan försvåra en organisatorisk förändring. Lus 

jämställdhetspolicy har fått utgöra en normativ ansats för hur jämställdhet praktiseras. Utifrån 

den normerande uppfattningen om alla människors lika värde har vi fått se till diskrepansen 
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mellan den formella och reella jämställdhetsdiskursen. Wittbom hävdar vikten av att studera 

makronivåns jämställdhetsdiskurs i relation till mikronivåns praktik (2009:18). Genom att 

beskåda vad som faktiskt görs i förhållande till det som formuleras i styrdokument kan icke-

diskursiva praktiker synliggöras och hinder för fortsatt utveckling beaktas. I policyn för 

jämställdhet, likabehandling och mångfald fastställs att utvecklingsarbetet med perspektiven i 

undervisning och utbildning ska intensifieras genom genuscertifiering (utdrag bilaga 4). 

Genuscertifieringens avsikt är att öka förståelsen av genus inom den högre utbildningen 

(www.lu.se). Genuscertifieringen är exempel på hur jämställdhet kan konkretiseras och ta 

form i den dagliga verksamheten eftersom den att bidra till en ökad genusmedvetenhet. Enligt 

Wittbom är en genusmedvetenhet integrerad i arbetsprocesser ett viktigt steg för att undvika 

att jämställdhetsfrågan sidoordnas och för att motverka könsblindhet (2009:165).    

 

4.6 Kön och organisation 

Det tycks finnas en mer eller mindre tydlig föreställning om att vissa arbeten, karriärsval och 

positioner är sammanhörande med ett visst kön. Begrepp som maskulinitet och femininitet 

konstrueras som motsägande och med en inneboende hierarki där maskuliniteten i de flesta 

fall privilegieras (Alvesson & Billing, 20011:79). Ur ett sociologiskt perspektiv kan man även 

idag se skillnader mellan kvinnor och män. Men föreställningen om att män på olika sätt 

skulle vara bättre än kvinnor ses numera inte som speciellt rumsrena. Granér menar att det i 

detta sammanhang kan vara viktigt att göra en distinktion mellan könsidentitet och könsroll. 

Könsidentitet beskriver den egna personligheten ur ett könsperspektiv, alltså de egenskaper 

som individen besitter beroende av kön. I könsrollen samlas istället förväntningar som ställs 

på kvinnor och män utifrån deras könstillhörighet som nämndes tidigare (Granér, 1994:122f). 

 
När jag informerade om hur man kan driva ett jämställdhetsarbete sa en kollega ”så du menar 

att man ska ha varannan damerna i kurslitteraturen?” Jag svarade att man behöver se över 

vilken kurslitteratur man använder. Kollegan svarade ”Du förstår, jag använder bara den bästa 

litteraturen och den mest relevanta (Jarlbro 2011-11-28).  

 
Jarlbro förtydligar att det då oftast blir litteratur av män. Organisationsforskarna Mats 

Alvesson och Yvonne Due Billing bekräftar att då vi alla bär på underförstådda 

föreställningar om män och kvinnor kan nyfikenheten och öppenheten inför vissa frågor 

hämmas (2011:9). Vilka föreställningar som råder inom organisationer kan tolkas ut ett 

maktperspektiv. Bristande jämställdhet innebär att kvinnor saknar makt och 

tolkningsföreträde att få definiera verksamhetens kvalitet (Wahl et al, 2010:171ff). När 
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ickejämställda organisationer ansluter sig till visionen om lika möjligheter för könen utan att 

denna implementeras blir det mer av en läpparnas bekännelse än en seriös 

organisationspolitik. Jämställdhet blir då ett ämne som bockas av för att man ska kunna 

undkomma kritik och uppfylla förväntningar (Alvesson & Billing, 2011:15ff). Respondent 

Jarlbro instämmer och menar att det krävs att man tar på sig ett par genusglasögon för att se 

gömda normer och strukturer. Hon menar också att själva inställningen till arbetet är viktigt 

och att man har så kallade vakthundar. Förändringsarbetet kan inte skötas på ideell basis och 

att varje åtgärd måste ha en prislapp.  

 
Det är svårt att göra förändringar, till syvende och sist är det prefekterna som måste tillsätta 

pengar. Man kan inte driva ett kvalitetsarbete genom att eldsjälar träffas på kvällen vid ett 

köksbord utan det måste göras inom människors tjänster så att det tas på allvar (Jarlbro, 2011-

11-28).  

 
Sverige antas ofta vara ett jämställt land, vilket kan ses som högst motsägelsefullt. Om man 

ser till kvinnliga politiska ledare och chefstjänstemän inom offentliga förvaltningar är 

könsarbetsdelningen lika uttalad som i andra västländer (Alvesson & Billing, 20011:17). 

Även om vi ser fler kvinnliga ledare har könshierarkin ändå inte ändrats nämnvärt. Kvinnor 

på ledande positioner, ansvarar ofta över anställda av samma kön och beslutsfattandet utgör 

mest underlag till beslut som sedan fattas av män (ibid). Widén menar att vi visst har kommit 

längre än många andra länder när det gäller jämställdhet, men att vi inte har någon anledning 

att vara nöjda.  

 
Som jag skrev på Facebook häromdagen, jämställdhet behöver erövras varje dag. För att så är 

det. Man kan inte slå sig till ro och tänka att nu kan vi vara nöjda och luta oss tillbaka. Det 

funkar inte så. Utan man behöver jobba varenda dag. Och öka medvetenheten, för vi säger och 

gör saker som är oreflekterade och vi skapar kön varje dag (Widén, 2011-12-08).  

 
Även Jarlbro problematiserar vår bild av det jämställda Sverige och menar att många yngre 

män upplever sig vara jämställda, då de har varit pappalediga och delar på ansvaret i hemmet. 

Genom bristande självreflektion ser de inte de strukturella faktorerna. Jarlbro menar att det på 

ett sätt är enklare att arbeta med genus på en institution som Fysikum där 

genusmedvetenheten inte är lika utbredd och där man verkligen har anledning att reflektera 

och förstå. På samhällsvetenskapliga institutionen, där man arbetar med och forskar om 

genus, upplever man gärna att uppdraget redan är klart (Jarlbro, 2011-11-28). 
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4.7 Huvudräkning 

I en könsstämplad organisation spelas könet inte bara ut på arbetsplatsen, utan hela 

organisationen är genomsyrad av könade innebörder. Organisationens struktur och praktiker 

präglas alltså av antagande om en kvinnlig och manlig natur som aktivt producerar människor 

(Alvesson & Billing, 2011:19). Att använda ett genusperspektiv på organisationer kan därför 

ge viktiga insikter om hur organisationen fungerar, vilken logik och vilka mål som dominerar 

och vem som bestämmer dagordningen (ibid:20). Respondent Widén menar att vi idag gärna 

upplever oss själva som moderna, men att det lever kvar en struktur som är given för ett kön 

och där andra därför blir avvikande. Ett genusperspektiv kan bidra till en bättre arbetsmiljö för 

både kvinnor och män (Widén, 2011-12-08). Jarlbro jämför med vårt grannland Finland där 

det ser betydligt mer jämlikt ut även på högre positioner. I Finland fokuserar man på 

meritering vid anställning, vilket gynnar kvinnorna. Jarlbro menar att vi påstås göra det även i 

Sverige, men att vi snarare värdesätter nätverk och kontakter, något som gynnar männen 

(Jarlbro, 2011-11-28). Det här bekräftas av delegationen som beskriver en falsk föreställning 

om akademin som objektiv meritokrati. Studier visar dessutom på kognitiv partiskhet gällande 

vetenskaplig kvalitet som får konsekvenser i bedömningsprocessen där kvinnor förfördelas 

(delegationen, 2011: 98ff).  

 

Praktikergemenskaper är fundamentala för individers och organisationers lärande. Genom 

informella gemenskaper skapas kontinuerlig dialog, som ofta sker i korridorer och fikarum, 

där tankar och idéer beprövas och ventileras. Nätverk och informella gemenskaper blir på så 

sätt viktiga sociala strukturer i en organisation (Heide et al, 2005:24). Jarlbro menar att det är 

positivt att det syns kvinnor i beslutande organ och positioner, men att man samtidigt bör 

fråga sig vad man vill att de kvinnliga ledarna ska göra för organisationen (2011-11-28). 

Jarlbro jämför med att man i slutet av 70-talet antog att om man bara fick in kvinnor i 

journalistkåren skulle medieinnehållet förändras. Att uppdelningen idag är i princip jämn, 

medan de stora förändringarna uteblev menar hon beror på strukturerna. På samma sätt menar 

Jarlbro att man inte ska nöja sig med fler kvinnliga ledare. För om de kvinnliga ledarna agerar 

som män uteblir effekten. Det bekräftas även av jämställdhetsforskaren Mark som menar att 

det underrepresenterade könet förväntas formas in i de normer och strukturer som inom 

praktiken är dominerande (2007:23). Det är inte ovanligt att kvinnliga ledare som har kommit 

in i traditionellt manliga branscher uttrycker att kön inte spelar någon roll, utan hos oss är vi 

individer. För sådana situationer förordar Mark att man behöver anpassa jämställdhets-

processen efter förmågan att uppfatta brister inom den egna organisationen (ibid:125).                 
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Problemformuleringarna och syftet med jämställdhetsansträngningar bör förtydligas för att 

förankras hos medlemmarna. Först genom att undersöka hur bristande jämställdhet tar sig 

uttryck kan man finna lämpliga verktyg för fortsatt arbete (ibid:126). Som tidigare nämndes 

avser Lu att en jämställd organisation ska leda till högre kvalitet inom verksamheten. 

Jämställdhet här innebär en jämn könsstruktur. Mark bekräftar att jämställdhetsarbete tillför 

kompetens, men att arbetet förutsätter en uppfattning om olikhet till följd av olika 

existensvillkor. Arbetsprocesser ur ett tvåkönat perspektiv blir rikare än ett enkönat. Fler 

frågeställningar kan väckas mot bakgrund av att fler ståndpunkter får komma till tals 

(ibid:72). Detta synsätt har dock kritiserats för att man närmar sig uppfattningen av olikhet i 

essentiell mening. Men som nämndes tidigare menar kritiker att jämställdhet främst bör 

förstås som en fråga om makt. En risk med kvalitetsargumentet är att kvinnor tenderar att 

reduceras till en resurs som kan komplettera män, snarare än en fråga om att makten ska 

tillgängliggörs för kvinnor (Wahl et al, 20010:175f). 

 

Förutom att studera diskriminering och könsskevhet inom organisationer är det även viktigt 

att se på de element som faktiskt leder till jämställdhet mellan könen. I jämställdhets-debatten 

handlar det ofta om att räkna huvuden. Widén menar att det numerära antalet är en sak, men 

att det inte självklart betyder att jämställdheten ökar. Att öka antalet kvinnor gällande 

professorer, lektorer och doktorander är relevant, men parallellt med det så behövs det ett 

genusperspektiv. Widén förklarar att man genom jämställdhetsperspektivet belyser skillnader 

i antal och lönesituation medan man genom genusperspektivet istället fokuserar på vad som 

har skapat snedfördelningen samt vad vi kan göra för att förändra den. Här blir det aktuellt att 

titta på strukturer, miljön och vad som finns under ytan (Widén, 2011-12-08). Ett sätt att ta in 

genusperspektiv i akademien är att se över kurslitteraturen, vilket genuscertifieringen 

uppmanar till. Stubbergaard menar att detta ständigt aktualiseras på hennes institution, där 

man eftersträvar fler kvinnliga författare och genusperspektiv i litteraturen (Stubbergaard, 

2011-12-08). 

 

4.8 Sprickor i genusglasögonen 

Kön är historiska fenomen och uppfattas, förändras och utvecklas på olika sätt i olika 

kontexter och tider (Alvesson & Billing, 2011:23f). Vilket sätt man väljer att framställa ett 

fenomen ger betydelse för hur det tas emot. Man kan välja att betona något som en relativ 

jämställdhet eller som en relativ brist på jämställdhet. Som en parallell till vad som 

presenterades inledningsvis tjänar kvinnor i Sverige åtta procent mindre än männen inom 
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samma yrke. I ett svenskt sammanhang tyder det på en bristande jämställdhet, medan det i 

andra länder där löneskillnaderna är betydligt större tyder på en relativt hög grad av 

jämställdhet (ibid:25).  

 

En motsatt effekt av genustänkande är så kallad könsöverkänslighet. Genom denna 

överkänslighet tenderar könet att bli relevant och centralt genom allt. Det patriarkala blir då 

roten till allt ont och ett legitimerande en urskillningslös kritik. Genom könsöverkänslighet 

blir andra aspekter och möjliga tolkningar snabbt avfärdade, könsperspektivet privilegieras 

och andra perspektiv försummas (ibid:28). Genusforskning kräver att man gör en sund 

bedömning av när könsperspektivet bör användas, men även hur man gör sina tolkningar. 

Med ett kritiskt reflekterande förhållningssätt kan man granskande belysa etablerade 

samhällsvetenskapliga forskningsmetoder och ge förslag till nya infallsvinklar (ibid:33ff). Det 

är problematiskt att behandla kvinnor som en fast och enhetlig kategori. Filosofen Judith 

Butler menar att kvinna är ett allt för generellt och allmängiltigt formulerat begrepp som 

döljer variationer (Rosenberg, 2002:70). Kön är resultat av sociala definitioner av att vara 

man eller kvinna och kan därför förändras genom handlande och språkbruk. Även om man 

utgår från genus snarare än kön blir ändå utgångspunkten män och kvinnor, vilket visar på att 

kön dominerar (Alvesson & Billing, 2011:41). 

 

Dagens kvinnor har ett dubbelt handikapp, eftersom de befinner sig i en underordnad position 

både i organisationsstrukturer och i hemmet (ibid:53). Men genom att söka en universell 

förklaring till asymmetriska könsrelationer riskerar andra dimensioner att gå förlorade. Att 

tänka enbart ur ett patriarkaliskt synsätt innebär att man förlorar variationen, komplexiteten 

och motsägelserna i kontexten (ibid:58f). Professor Inger Lövkrona skriver i en rapport från 

AKademiska Kollegors Ansvar (AKKA) att kön alltid är betydande, men nästan aldrig är det 

enda av betydelse. Denna insikt är viktig i förståelsen av jämställdhetsarbetet. Genom en 

genusmedvetenhet kan även andra minoriteter uppmärksammas och vilket kan bidra till i ett 

mångdimensionellt intersektionellt perspektiv och kunskap om hur strukturer samverkar 

(Lövkrona, 2010:19).  

 

4.9 Motståndet och framtiden 

Fil. Kand. Erika Sörqvist anställdes på Lu och kartlagde under hösten/vintern 2009/2010 

jämställdhetsarbetet vid Samhällsvetenskapliga fakulteten på Lu. Hon konstaterar att ett 

systematiskt och målinriktat jämställdhetsarbete inte kan drivas med hjälp av några 



 21 

entusiastiska medarbetare. Det är ledningen som genom klara och tydliga mål och budskap 

driver verksamheten systematiskt framåt (Sörqvist, 2010:47). I enkätundersökningen som 

utfördes framkom hur påfallande policyplanernas bör skiljde sig från fakultetens anställdas 

beskrivningar av praktiken (ibid:7). Detta bekräftas även i AKKAs rapport där problemen 

med styrdokumentens utbredning i organisationen kommenteras. Där beskylls den strategiska 

planen för att vara en ledningsfråga med relativt liten betydelse för den dagliga praktiken 

(Eskilsson et al, 2010:96). 

 

Diskrepansen mellan vad som uttrycks i styrdokument och vad som faktiskt utförs är generell 

för processer som avser bidra till ökad jämställdhet, oavsett makro- meso- eller mikronivå. 

Jämställdhetsforskare Mark menar att jämställdhetsdiskursen idag inte godkänner ett öppet 

motstånd mot likabehandling. Istället för att tala om hur det ser ut talar vi om hur det bör vara. 

Vår politiska korrekthet innebär också att alla formellt sett är för jämställdhetsansträngningar. 

Däremot åtföljs inte alltid det som sägs (Mark, 2007:118). Motståndet menar genusforskaren 

Wittbom kan förklaras med okunskap som bottnar i en bristande genusmedvetenhet 

(2009:161). För en ökad medvetenhet kan utbildningsinsatser vara till hjälp där man synliggör 

konsekvenser av bristande jämställdhet. Respondent Widén menar att det är viktigt att arbeta 

för ökad genusmedvetenhet och förståelsen för på vilka sätt ett genusperspektiv kan förbättra 

arbetsmiljön för såväl kvinnor som män. Hon menar att det till stor del är okunskap som 

ligger till grund för motståndet (Widén, 2011-12-08). Förståelse för hur kvinnors 

genusberoende påverkar deras handlingsutrymme kan öka engagemanget. Det är dock viktigt 

att dessa utbildningsinsatser inte enbart riktar sig till organisationens kvinnliga medlemmar 

utan omfattar alla. Det finns annars en risk för att kvinnor blir bärare av problemet och att 

några få utbildas inom jämställdhetsåtgärder och ensamma får bära ansvaret som 

jämställdhetsförespråkare (Mark, 2007: 116).    

 

Praktiskt jämställdhetsarbete med inriktning på konkreta handlingar snarare än attityder kan 

ge en framgångsrik förändringsprocess. Vilket innebär att ledningen fattar beslut som 

medlemmarna inte enbart ska förhålla sig till utan som kräver insatser vilket krymper 

avståndet mellan ord och handling (Mark, 2007: 119). På Lu har man beaktat detta och 

utarbetat ett bokslut för jämställdhetsarbetet. Respondent Jarlbro menar att det här är ett sätt 

att visa på hur viktig jämställdhetsfrågan är. I de nya handlingsplanerna ska det tydliggöras 

vad som inte har utförts och vad det beror på. Nu måste varje institution analysera vad det är 

för problem de har (Jarlbro, 2011-11-28). Att synliggöra och lokalisera problem inom 
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organisationen är, som lektor Stubbergaard menar, en förutsättning för fortsatt arbete. Man 

bör fråga sig på vilka sätt bristande jämställdhet gestaltar sig i den egna organisationen och 

hur fortsatt reproduktion av rådande maktstrukturer kan förhindras (Stubbergaard, 2011-12-

08). Ansträngningar kan då blottlägga orättvisa möjlighetsstrukturer. I Fil. Kand. Sörqvists 

förslag till vidareutveckling på Lu förordar även hon en arbetsprocess som utgår från en 

problemdefinition, via problembeskrivningar till åtgärder och omläggning av rutiner 

(2010:47). 

 

Genom att påtala och synliggöra problem undviker man det passiva motståndet som är den 

vanligaste motståndsformen som drabbar försök till ökad jämställdhet. Passivt motstånd yttrar 

sig genom att jämställdhetsfrågorna marginaliseras och skyldigheter och beslut inte 

aktualiseras (Wahl et al, 2010: 190). Jarlbro menar att allt som handlar om jämställdhet 

uträttas i mån av tid (2011-11-28). Genusforskaren Acker hävdar att de överordnade på grund 

av okunskap omedvetet försvarar sin position genom att på olika sätt legitimera en ojämnlik 

styrning. De internaliserar en styrning hos övriga som gynnar mäns könsprivilegium (Acker, 

2011:52). Professor Inger Lövkrona identifierar homosocialitet som en kraftfull mekanism i 

bevarandet av könsstrukturer. Homosocialitet innebär att likhet premieras, vilket har iakttagits 

på Lu under sammanträden och i beslutande organ (Lövkrona, 2010:24). Lövkrona talar om 

en feministisk praktik där man på kollektiv nivå kan arbeta genom nätverk för att öka 

kvinnors inflytande och makt över verksamheten. Hon nämner ledarskapsutbildningen AKKA 

på Lu som ett exempel (Lövkrona, 2011:25f). Jarlbro bekräftar att kvinnor behöver bli bättre 

på sociala nätverk, något män har mer vana av. Hon beskriver att hon ofta får förfrågningar 

om hon känner till kompetenta personer till uppdrag. 

 
Och jag kommer alltid på en kvinna. Så har män alltid gjort och rekommenderat varandra. Det 

är också ett sätt att öka inflytandet. Och det är ju inte svårt eftersom det finns så många duktiga 

och kompetenta kvinnor (Jarlbro, 2011-11-28). 

 
Personalkonsult Widén menar att det är nödvändigt att ta sig tid för reflektion både som 

individ och organisation, annars kan frustrationen öka och ta överhanden. Själv arbetar Widén 

efter tre T. Där det första T-et står för tid, vissa saker kan gå snabbt, andra måste få ta längre 

tid. Men det ska ta arbetstid, det är inget sidospår. Det andra T-et är tålamod, vilket enligt 

Widén ibland är det svåraste. Man behöver tålamod, men inte för mycket för då händer det 

ingenting. Det tredje T-et är tilliten. Tilliten till sig själv och sin egen förmåga och tilliten till 

att organisationen och människor kan förändras.  
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5. Slutdiskussion 

I mötet med vårt empiriska material framgår det att rutinmässigt beteende är ett stort hinder 

för förändring. Jämställdhetsfrågorna måste lyftas upp på agendan och konsekvenserna av 

bristande jämställdhet behöver problematiseras och genomsyra hela organisationen. Kampen 

hade fått större genomslag om fler hade givits möjligheten att bidra. Genom att prata om 

jämställdhetsproblem kan insatser förankras och legitimeras istället för att ansvaret får vila på 

jämställdhetsförespråkare. Här menar vi att det är omöjligt att minska skillnaden mellan 

retorik och praktik om man inte erkänner befintliga problem. Insatserna bör utgå från en 

tydlig problemformulering. Det är inte rimligt att uppnå bättre resultat utan att man först 

konstaterar utgångsläget. Det här är ett av problemen med Lus jämställdhetsproblem.  

Språket har en begränsande effekt på våra tankegångar och makt uttrycks på så sätt genom 

diskursen. Jämställdhetsdiskursen på Lu tillåter inte att tala om och definiera vilka problem 

organisationen brottas med. Något som bekräftas av såväl respondenter som styrdokument. 

Problemen definieras inte i tillräckligt stor omfattning. Lu definierar inte heller begreppet 

jämställdhet på ett lättillgängligt sätt. Dessutom bör syftet med jämställdhetsarbetet 

förtydligas då det i grund och botten handlar om mänskliga rättigheter och demokrati. Hur 

man väljer att framställa ett fenomen har betydelse för hur det tas emot. Makten gör sig 

påmind i omskrivningarna där man talar visioner snarare än problem. Av tradition talar man 

på Lu inte om jämställdhet i termer av problem. Istället beskrivs målsättningar och visioner. 

Jämställdhetsarbetet ska innebära en kvalitetssäkring av verksamheten. Detta menar vi kan 

ställas i relation till bilden av Sverige som världsledande i jämställdhet. Det finns en 

inneboende problematik i att tala hur bra man är i förhållande till andra. Vi riskerar då att 

bygga luftslott som skymmer de faktiska förhållandena. En fara blir då att vi nöjer oss och 

inte strävar vidare framåt. För att komma till insikt krävs att vi talar klarspråk. 

 

Sanning är förbunden med kontextuell maktutövning. Den akademiska kulturen och 

traditionen vilar till stor del på uppfattningen om objektivitet. Akademin utger sig för att vara 

en meritokrati vilket motargumenteras av delegationen. Vi menar att all kunskap som 

produceras inom Sveriges högre utbildningar bör vara och sträva efter vetenskaplig 

allmängiltighet. När vissa grupper inte erbjuds samma utrymme är kunskapsproduktionen inte 

representativ för vår demokratiska värdegrund. Det borde ligga i akademins intresse att sticka 

hål på myten om den objektiva akademin och på så sätt nå en högre vetenskaplig standard. 
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Akademin som i flera avseenden är framstående inom flera utvecklingsaspekter borde även 

ligga i framkant gällande jämställdhetsutvecklingen.  

 

Som Foucault menar förutsätter makt och kunskap varandra. I mötet mellan meso- och 

mikronivå ger information makt åt individen att förstå organisationen. Det är därför viktigt att 

informationen ligger så nära sanningen som möjligt. Det finns ingen möjlighet till att 

mobilisera en opposition mot rådande orättvisor om problemen inte kommuniceras ut. Utan 

kunskap om rådande ojämlikhetssystem blir det svårt att förankra förändringsarbetet i 

organisationen. Om jämställdhetsinsatserna kommunicerades ut tydligare skulle man 

sannolikt vinna ett större engagemang hos studenter och anställda. Kvinnliga nätverk är en 

form av kollektivt engagemang. Tanken är att på så sätt öka kvinnors makt och inflytande. Ett 

kollektivt engagemang innebär även att ansvaret vilar på fler individer än enstaka eldsjälar. 

Män har en längre tradition av att arbeta genom nätverk vilket är något kvinnor kan ta lärdom 

av. Det är först när vi vågar bryta mönster och kritiskt granska normer i vilka vi själva ingår 

som en hållbar förändring kan initieras. Vi bör få upp ögonen för vilka fördelar det ofta kan 

innebära att inte upprepa tidigare generationers misstag. Men förändring innebär konflikter 

och strukturförändringar tar tid.  

 

För att skynda på utvecklingen mot ett mer jämställt Lu behöver medlemmarna utbildas i 

genusmedvetenhet. På så vis kan motståndet försvagas genom kunskap. Genusglasögonen kan 

bidra till att fler uppmärksammar tidigare könsblinda strukturer och se sitt eget vanemässiga 

beteende. Det vill säga hur vi alla dagligen skapar kön. En generell genusmedvetenhet ger fler 

och mer komplexa redskap än det kvantitativa förhållningssättet att räkna huvuden. Genom 

kommande handlingsplaner med tydliga ansvarsområden och bokslut är förhoppningen att 

jämställdhetsfrågan ska ägas av hela organisationen. Vi har stor tilltro till att arbetet genom de 

nya handlingsplanerna konkretiseras och på så sätt kan teori omsättas till praktik. Den nya 

metoden kräver av institutionerna att de dels analyserar sina jämställdhetsproblem, men också 

att de aktivt tvingas stå för sina beslut då också uteblivna handlingar behöver motiveras. Men 

i slutändan är det likväl avgörande hur initiativet tas emot av organisationsmedlemmarna då 

upplevelserna ofta landar i att om det inte är någon som aktivt skjuter på, står det still. Annars 

återkommer vi till risken för att genus blir ett ämne som bara bockas av för att uppfylla 

förväntningar och undkomma kritik.  
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Då vårt syfte var att undersöka och analysera jämställdhetsarbetet på Lu och genom det belysa 

maktstrukturer kring kön har vi framförallt uppmärksammat behovet att benämna saker vid 

sitt rätta namn. Genom att våga se problem kan man också hitta lösningar. Vi har förstått att 

ordet problem i sig är problematiskt då det kräver en förändring av nuvarande situation. Då 

jämställdhetsdebatten tenderar att hamna på det privata planet riskerar ordet jämställdhets-

problem att väcka motstånd och rädsla i dubbel bemärkelse. Men en förändring är å andra 

sidan precis vad krävs. För att kunna bemöta motståndet på ett konstruktivt sätt finns det här 

förtjänster av att inta ett mer vidsynt perspektiv och inte låta könsaspekten ta överhand. 

Könsöverkänslighet gynnar varken förespråkaren eller motståndaren. Detta utan att för den 

delen förlora könsdimensionen som krävs vid ett jämställdhetsarbete. När man klär 

jämställdhet i termer av mångfald finns det risk för att båda diskrimeringsgrunderna blir 

förlorare.  

 

Den pågående process som vi tagit del av visar på insikter som kan vara avgörande för 

framtiden. Teori närmar sig praktik och genom att konkretisera behovet av förändring får 

jämställhetsarbetet förhoppningsvis en högre status. En hållbar förändring kräver dock att 

pengar och medel skjuts till för att arbetet för jämställdhet inte ska hängas upp på några 

eldsjälar. Det är orimligt att det är några få kvinnor som driver och äger jämställdhetsfrågan 

på Lu. Jämställdhetsproblematiken, som vi bevittnat, är inte specifik för Lu. Respondenternas 

utsagor har svarat på föreställningar som är väl förankrade i den litteratur som vi tagit del av. 

Våra analysresultat är inte unika, utan finner tvärtom stöd i såväl tidigare studier som aktuella 

rapporter. Likväl hyser vi stor tilltro till de ansträngningar som görs på Lu och ser hoppfullt 

på framtida förändringar. I det omfattande arbete som faktiskt utförs bör en noggrann 

avvägning mellan piska och morot göras då bakslag och framsteg riskerar att överskugga 

varandra. Jag ser tillräckligt många saker som är på väg att bli bättre, men det innebär inte 

att jag är nöjd (Widén, 2011-12-08). Ett arbete för jämställdhet bör vara ständigt pågående.
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Bilaga 1: Lunds universitets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald 
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Bilaga 2: Analysschema 
 
 
Analysschema för tematisering 
 

Organisation och kommunikation: jämställdhet, förändringskommunikation, 

organisationskultur och –struktur, könsstrukturer, förändringsprocesser, nätverk.  

 

Makt och motstånd: makt ur genusperspektiv, över- och underordnad relationell makt, makt 

på makro-, meso- och mikronivå, möjlighetsstrukturer, kunskap, sanningar och föreställningar 

 

Kön: kön – genus, norm – avvikare, könsmaktsordning, tradition, strukturfrämjande – 

strukturbevarande, performativt och föränderligt kön, intersektionalitet.   
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Bilaga 3: Strategisk plan - utdrag 
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Bilaga 4: Genuscertifiering - utdrag 
 
Genusperspektiv i undervisningen 
 
Kursplaner 

• Problematiseras kvalitetskriterier och lärandemål med avseende på genus? 
• Har kursplaner och andra styrdokument setts över med avseende på genus och 

har detta synliggjorts för studenterna? 
 

Kurslitteratur 
• Är författarna av kurslitteratur såväl kvinnor som män? 
• Används litteratur som explicit analyserar ämnet ur genusperspektiv? 
• När litteratur används som saknar ett genusperspektiv, problematiseras den då 

i undervisningen? 
• Är kurslitteraturen fri från uttryck för sexism, homofobi och rasism? 

 
Lärares kompetens 

• Har lärare genomgått utbildning avseende genusperspektiv i undervisning och 
genusmedveten undervisning? 

• Har lärare kunskap om genus som begrepp, perspektiv och forskningsområde? 
• Är lärare bekanta med genusforskning som knyter an till det ämne som 

undervisas? 
 

Undervisningens innehåll 
• Genomsyrar genusperspektiv undervisningen? 
• Problematiseras etablerade begrepp, teorier och metoder med avseende på 

genus? 
• Används konkreta exempel i undervisningen som aktualiserar genusfrågor? 
• Tas relevanta frågor om genus upp i examinationen? 

 
Studenterna 

• Hur upplever studenterna genusperspektiv i undervisningen? 
 
Genusmedveten undervisning 
 
Rummet 

• Beaktas samtalsklimatet (samtalston och talutrymme) avseende genusaspekter? 
• Finns det en medveten och systematisk strategi för varierande gruppindelning? 
• Uppmuntras studenter att uppmärksamma genusfrågor (t ex genom 

”genusombud”)? 
 

Lärare i undervisningen 
• Reflekterar läraren över sin och studenternas roll ur ett genusperspektiv? (Vem 

läraren är i relation till studenterna och vilken makt och möjlighet hon/han 
har att påverka uttryck för maktstrukturer i undervisningssituationer.) 

• Reflekterar läraren över hur kvinnors respektive mäns frågor och 
kommentarer tas upp och bemöts? 
 

Undervisningens form 
• Används varierande undervisningsformer för att tillgodose studenters skilda 

lärstilar? 
• Tas studenters erfarenheter tillvara i undervisningen? 
• Används både “hon” och “han” i exempel och resonemang? 


