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Sammanfattning
I denna avhandling analyseras akademins (o)föränderliga genusmönster för att öka 

kunskapen om förutsättningarna för långsiktig förändring av rådande genusmönster i 
akademin. Trots olika jämställdhetsinsatser vid högskolor och universitet är de nämli-
gen fortfarande könssegregerade, vilket är speciellt tydligt på höga positioner. Endast 
27 procent av professorerna i akademin är kvinnor och vid Luleå tekniska universitet 
är motsvarande andel 19 procent. För att förstå bakgrunden till detta och undersöka 
vägar till förändring studeras i avhandlingen fem projekt vid Luleå tekniska universitet 
som genomförts under perioden 2005-2013. Utifrån tidigare forskning om akademins 
genusmönster analyseras och kategoriseras projektens jämställdhetsinsatser som indiv-
idorienterade, strukturorienterade och processorienterade insatser. Genom intervjuer, 
fokusgrupper, observationer, olika interaktiva metoder och workshopar söks svar fyra 
frågeställningar: Vilka förutsättningar i form av metaforer och diskurser råder i projek-
tens akademiska kontext? Hur kan en individorienterad, strukturorienterad respektive 
processorienterad ansats användas för att förstå förutsättningarna för jämställdhetsin-
satser i akademin? Hur påverkar kombinationen av genusteori och interaktiva metoder 
förutsättningarna för jämställdhetsinsatser i akademin? Hur påverkar persona som 
förändringsmetod förutsättningarna för jämställdhetsinsatser?

I avhandlingen kombineras genusteori med interaktiva metoder, dels för att skapa 
förståelse för hur genusmönster skapas och återskapas i strukturer, symboler, interak-
tioner och identiteter, dels för att minska motståndet mot förändringar genom att invol-
vera aktörer som berörs av forskningen i förändringsprocessen. Trots en tydlig jämställd-
hetsambition vid Luleå tekniska universitet visar resultaten att den meritokratiska 
diskursen och diskursen om den jämställda akademin överskuggar jämställdhets-
diskursen, vilket bidrar till att upprätthålla rådande genusmönster. Metaforer som den 
avsmalnande pyramiden, läckande pipelinen eller svarta hålet kan enligt analysen både 
främja och hindra förutsättningarna för jämställdhetsinsatser i akademin. Universite-
tets jämställdhetsinsatser har över tid förändrats från individorienterade med fokus på 
att stärka enskilda kvinnor, till mer strukturorienterade med inriktning på att förändra 
missgynnande strukturer för kvinnor och andra missgynnade grupper. På senare tid har 
även insatser med en processorienterad ansats gjorts som fokuserar på att medvetan-
degöra och förändra könskapande processer i akademin. Persona i kombination med 
andra interaktiva metoder, som värderingsövningar, forumteater och scenarios, visar 
sig i avhandlingen kunna fungera som förändringsmetod vid jämställdhetsinsatser för 
att synliggöra och kritiskt reflektera över bristande jämställdhet samt främja förändring. 

Nyckelord: akademin, diskurser, genus, interaktiva metoder, jämställdhetsinsatser, 
metaforer, persona





Abstract
Gender equality interventions have been on the agenda at Swedish universities for a 

long time. A common aim of these interventions is a more balanced representation of 
women and men at higher academic positions. In spite of this, only 27 percent of the 
professors in Sweden are women and at Luleå University of Technology, the proportion 
of women among the professors is 19 percent. In this thesis, five gender equality inter-
ventions at Luleå University of Technology are analyzed, based on different approaches 
to gender equality. The main aim of the thesis is to advance the knowledge on the 
prerequisites for sustainable change of the gendered patterns in academia, through 
various types of gender equality interventions. The study combines a gender scientific 
and a participatory research approach, in order to enable insights into how gendered 
patterns are created and recreated in structures, symbols, interactions and identities. 
The specific methods for data collection included interviews, focus groups, observa-
tions, workshops and various participatory methods.

The first of the five studied interventions aimed at reducing the number of women 
researchers on long-term sick leave. The results expose that it was characterized by an 
individualistic approach and built on different types of support for women in rehabili-
tation. The second intervention was, according to the results, characterized by a struc-
tural approach, aiming at an equal career-structure for women and men in academia. 
The third, fourth and fifth interventions, applied a processual approach and aimed at 
challenging and changing the doing of gender in academia. These three interventions 
were, according to the results, based on a combination of a social constructivist gender 
perspective and a participatory approach. The persona method is especially highlighted 
in the study, serving as a tool for reflection upon prevailing patterns and potential 
change in gender equality interventions. 

Analyzing the data through various theories on gender and organization – both in 
general and in relation to academic contexts – it is concluded that the firm establish-
ment of a gender neutral and meritocratic ideal in the academic context, results in a 
restricted understanding for gender equality interventions. Commonly used metaphors, 
such as the narrowing pyramid, the pipeline, the leaky pipeline and the black hole, can 
according to the results lead to a limited focus of the equality efforts, reducing the 
chances to achieve sustainable change. The choice of approach - individual, structural or 
process oriented approach - and methods in gender equality interventions is concluded 
to result in varying potentials to fundamentally change the gendered patterns in 
academia. It is further concluded that the persona method serves as a bridge between 
theory, methodology and context in academic gender equality interventions, if applied 
in a norm-aware manner. It helps challenge stereotypical ways of thinking and promote 
change, especially in combination with other participatory methods such as scenarios, 
gender observations, value exercises and forum games.

Keywords: Gender equality interventions, academia, individualistic approach, struc-
tural approach, process approach, and participatory methods



Förord
”En tusenmilaresa börjar med ett steg” 

(Lao Zi)

Mitt avhandlingsarbete kan liknas vid en ”tusenmilaresa” som vid en 
återblick påbörjades när jag återupptog studier efter mer än tio år i 

näringslivet. Universitetsvärlden fascinerade mig och efter avslutad grundutbild-
ning introducerades jag i den spännande forskningsvärden i samband med att jag 
assisterade en av mina tidigare handledare i ett forskningsprojekt. Inkörsporten till 
mina forskarstudier var ett projekt som sökte svar på varför kvinnor var överrep-
resenterade bland långtidssjukskrivna i akademin. Institutionen för arbetsveten-
skap, som sedermera blev en avdelning inom Institutionen för ekonomi, teknik och 
samhälle (ETS), var min hemvist. Det är en tvärvetenskaplig miljö där det bedrivs 
forskning och undervisning inom både det samhällsvetenskapliga och tekniska 
området. Trots att jag läst kurser inom det arbetsvetenskapliga fältet under min 
grundutbildning mötte jag, som är ekonom i grunden, många nya perspektiv och 
teoribildningar i denna miljö med influenser från teknik, sociologi och psykologi. 

Under min doktorandtid guidades jag av kunniga lärare i mina forskarstudier, 
och av erfarna handledare i mitt avhandlingsskrivande. Jag deltog i fem intressanta 
forskningsprojekt, samt introducerades i lärarrollen och bedrev undervisning på 
såväl grundutbildningsnivå som på universitetets handledarutbildning. Initialt var 
målet en licentiatexamen, det blev sedermera en hållplats på vägen mot en doktor-
sexamen. Med 195 intervjuer samt ett stort antal observationer och input från cirka 
530 workshopdeltagare har jag ett mycket omfattande empiriskt material i bagaget 
när det nu är dags summera erfarenheterna av min ’tusenmila resa’ i denna avhan-
dling: Akademins (o)föränderliga genusmönster – en analys av jämställdhetsinsat-
ser vid Luleå tekniska universitet. 

Många personer har på olika sätt bidragit till avhandlingen. Först och främst vill 
jag tacka alla intervjupersoner, seminarie- och workshopdeltagare för att ni delat 
med er av era erfarenheter, som denna avhandling bygger på. Ett tack riktas till 
Partsrådet, Luleå tekniska universitet, VINNOVA, Interreg och Delegationen för 
Jämställdhet i Högskolan som finansierade projekten inom denna avhandling. 

Tack Ylva Fältholm både för dina insatser som handledare och som projektledare 
i flera av projekten som avhandlingen baseras på. Genom att söka extern finan-
siering bidrog du till att göra denna “forskningsresa” möjlig. Jag värdesätter din 
kunskap om Luleå tekniska universitet, vårt samarbete med konferensbidrag och 
publikationer samt vår gemensamma medverkan i universitetets handledarutbild-
ning. 

Tack Malin Lindberg för ditt outtröttliga engagemang, din uppmuntran och 
guidning samt feedback i din roll som huvudhandledare i slutskedet av mitt avhan-
dlingsskrivande. Jag är speciellt tacksam för värdefull hjälp att välja ut relevanta 
delar av mitt omfattande material, strukturera och paketera innehållet i avhandlin-
gen, samt för noggrann granskning av mitt avhandlingsmanus. Tack Ewa Gunnars-



son för dina insatser som biträdande handledare. Speciellt för vägledning hur den 
interaktiva forskningsprocessen kan kvalitetssäkras, ett område där du har gedigen 
kunskap. Tack för din inbjudan till Gotland där jag lånade en “skrivarstuga” hos dig 
i några dagar. 

Jag vill även tacka Marianne Ekman Rising vid Kungliga tekniska högskolan i Stock-
holm, för granskning av mitt manus i samband med mitt slutseminarium. Likaså vill 
jag tacka de kollegor som bidrog till intressanta diskussioner vid detta seminarium. 
Ett speciellt tack till Lena Abrahamsson, Malin Lindberg och Åsa Wikberg Nilsson 
för att ni tog er tid att ge mig återkoppling på mitt manus. 

Stort tack Åsa Wikberg Nilsson för avhandlingens omslag och illustrationerna i 
avhandlingen, givande samarbete med konferensartiklar och antologibidrag, samt 
för trevligt sällskap på konferenser. Tack Anna Berg Jansson och Karolina Parding 
för såväl läsning av manus som trevlig samvaro. Riktar även ett tack Eira Ander-
son för samarbete i ett av projekten och till Stina Johansson och Leif Berglund för 
omtanke och uppmuntran. Ni ska veta att ni alla förgyllde min vardag vid universi-
tetet. 

Andra jag vill tacka är Paula Wennberg, projektledare i ett av projekten som 
denna avhandling baseras på; Håkan Alm för samarbete inom grundutbildnin-
gen; Magnus Nygren för avlastning inom undervisning i slutskedet av mitt avhan-
dlingsskrivande. Tack Therese Öhrling och Anders Berglund för att ni bidragit till 
fotografier som använts vid seminarier/workshopar och i avhandlingen. Tack alla 
arbetskamrater vid Arbetsvetenskap för kollegialt stöd, speciellt vid min ryggop-
eration och efterföljande sjukdomstid. Ni har alla bidragit till att sätta guldkant på 
tillvaron.

Ett innerligt tack till ”världens bästa mamma” som alltid tror på mig och till min 
bror Jan-Erik som läst mitt manus. Ett särskilt tack till Lena och Göran för alla fantas-
tiska middagar. Sist men inte minst ett oändligt stort tack till Peter, som sett till 
att vardagen fungerade även när jag periodvis helt uppslukades av arbete. Jag är 
tacksam över vårt sommarhus vid havet där vi har ”laddat våra batterier tillsam-
mans.” Jag sänder även en tacksam tanke till vår hund, Buster, som fått mig att 
avbryta skrivprocessen för välbehövliga promenader. Avslutningsvis sänder jag en 
tanke till min älskade far, samt min svärmor och svärfar, som alla tre tyvärr gick 
bort innan avhandlingen blev klar. Jag önskar av hela mitt hjärta att ni kunde dela 
glädjen med mig, ni är med mig i tankarna!

Luleå 22 september, 2017

Eva Källhammer



DISKURS är ett begrepp som Winther Jør-
gensen & Phillips (2000, s. 7) definierar som 
”ett bestämt sätt att tala om och förstå 
världen” (eller ett utsnitt av världen).

GENUS är enligt Gothlin (1999) en översät-
tning av engelskans ”gender”, som intro-
ducerades för att särskilja det sociala och 
kulturella könet från det biologiska könet. 
Begreppet speglar de aspekter av kön som 
inte vilar på biologisk grund utan som har 
utgångspunkt i det sociala och kulturella 
planet, exempelvis för att synliggöra be-
tydelsen av kön, det vill säga innebörden av 
att vara kvinna eller man och föreställning-
ar om kvinnlighet och manlighet. Hirdman 
(1988) beskriver genus som en process 
som formar människor till maskulina eller 
feminina individer. ”Genus sätter namn på 
den allt mer komplicerade kunskap vi har 
om ’manligt’ och ’kvinnligt’, vår allt större 
förståelse av hur manligt och kvinnlig 
’görs’” (Hirdman, 1988, s. 51).

GENUSSYSTEM är ett visst mönster hur 
kön/genus tolkas och värderas i samhället 
och Hirdmans teori (1988) om genussys-
temet förklarar detta mönster. Hon defini-
erar genussystemet som en dynamisk 
struktur av förväntningar, föreställningar 
och processer som återskapas enligt ett 
bestämt mönster. Enligt henne karaktäris-
eras genussystemet av två grundläggan-
de principer, segregering och hierarki. 
Segregering innebär att kvinnor och män 

hålls isär genom uppdelning av manligt 
och kvinnligt, som ses som ett motsatspar 
(dikotomi). Hierarki innebär att det manliga 
könet utgör norm och har högre status än 
det kvinnliga könet. Enligt Hirdman präglar 
i särhållande och hierarki vårt sätt att tol-
ka tillvaron och agera i den. Genussystem 
används ofta synonymt med begrepp som 
könsordning och genusordning. Ibland an-
vänds även benämningarna könsmaktssys-
tem eller könsmaktsordning för att för-
tydliga att relationen mellan könen även 
omfattar en maktdimension (Wahl et al., 
2011). 

JÄMLIKHET definieras enligt diskrimin-
eringslagen (SFS 2008:567som ersatts av 
2017:282) som alla människors lika värde. 
Lagen förespråkar att arbetsgivare aktivt 
ska främja lika rättigheter och möjligheter, 
samt motverka diskriminering på grund av 
kön, könsöverskridande identitet eller utt-
ryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning, och/eller ålder. 

JÄMSTÄLLDHET innebär att kvinnor och 
män har samma makt att forma samhället 
sina egna liv. Det förutsätter samma mö-
jligheter, rättigheter och skyldigheter på 
livets alla områden (SOU 2005:66). Jäm-
ställdhet omfattar både en kvalitativ och 
en kvantitativ aspekt. Kvalitativ jämställd-
het avser en jämn könsfördelning av resurs-
er, där kvinnors och mäns meriter värderas 

Centrala begrepp
I genus och jämställdhetsarbete finns det många etablerade 
begrepp och i följande avsnitt beskrivs i bokstavsordning några 
centrala begrepp, som används i avhandlingen. 



lika och gör att båda könen har samma mö-
jligheter till kompetensutveckling (Mark, 
2007). Kvantitativ jämställdhet fokuserar 
på en jämn numerär fördelning mellan kvin-
nor och män och anses råda om fördelning 
mellan kvinnor respektive män i en grupp 
är inom ramen 40-60 procent, det vill säga 
att det dominerande könet omfattar högst 
60 procent och könet i minoritet motsvarar 
minst 40 procent (Pettersson, 2000).  

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING är den 
huvudsakliga strategin i Sverige för att 
uppnå de jämställdhetspolitiska målen. 
Jämställdhetsintegrering innebär att omor-
ganisera, förbättra och utveckla beslut-
sprocesser så att ett jämställdhetspers-
pektiv integreras i beslutsfattande på alla 
nivåer. Denna strategi avser att motverka 
att jämställdhetsfrågorna sidordnas andra 
frågor i verksamheter (Regeringens propo-
sition 1993/94:147).

JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKT MÅL är en-
ligt SOU (2011:1) att kvinnor och män ska ha 
samma makt att forma samhället och sina 
liv, vilket omfattar fyra delmål. För det för-
sta ska fördelning av makt och inflytande 
fördelas jämt mellan könen. För det andra 
ska ekonomisk jämställdhet råda, vilket in-
nebär att kvinnor och män ska ha samma 
möjligheter till utbildning och betalt arbete 
som ger ekonomisk självständighet. För 
det tredje ska ansvaret för det obetalda 
hem- och omsorgsarbetet fördelas jämt, 

vilket innebär att kvinnor och män ska ha 
samma ansvar för hemarbetet och samma 
möjligheter att ge och få omsorg. Slutligen 
ska mäns våld mot kvinnor upphöra och 
flickor och pojkar, samt kvinnor och män 
ska ha samma rätt och möjlighet till kro-
ppslig integritet (SOU 2011:1). 

KÖN används för att kategoriseras männi-
skor som kvinnor eller män. Begreppet kön 
en är en biologisk variabel som motsvarar 
den engelska termen ”sex”, det vill säga 
det biologiska könet vi föds med (Gothlin, 
1999; Hirdman, 2001).

MÅNGFALD är en översättning av det en-
gelska begreppet diversity, som används 
för att belysa olikheter vad gäller kön, 
etnicitet, religion och andra sociala kate-
gorier såsom ålder, sexuell läggning och 
funktionsnedsättning som vi väljer att fäs-
ta vikt vid när skillnader mellan människor 
konstrueras och definieras (SOU:2000:47, 
s. 47).

NORMER är oskrivna regler som defini-
erar vad som anses normalt i en kontext. 
Normer påverkar hur människor bemöts 
och bedöms och de som avviker från rådan-
de normer underordnas eller exkluderas. 
Ett normkritiskt förhållningssätt innebär 
att synliggöra och problematisera rådande 
normer (Hjertson & Svaleryd, 2011).
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“All vetenskaps början är förvåningen över 
att tingen är som de är”

(Aristoteles)



14

Inledning
I detta inledande kapitel introduceras tidigare forskning om genus 
och jämställdhet, följt av ett kort avsnitt om jämställdhetsinsatser. 
Därefter presenteras de projekt som avhandlingen baseras på och 
kapitlet avslutas med avhandlingens syfte, frågeställningar och 
avgränsningar.

Jämställdhet i akademin
Enligt Sveriges regering (2015) är det viktigt att ta tillvara på både kvinnors och 

mäns kunskaper för att säkra den akademiska forskningens och utbildningens 
kvalitet. Samtidigt konstateras att akademins insatser för att öka medvetenheten 
om genus och främja jämställdhet är bristfälliga. Trots att bristande jämställdhet 
uppmärksammades redan på 1960-talet i svensk forskning1  behandlar endast 
en liten del av den befintliga forskningen jämställdhet i akademin2. Den akadem-
iska kontexten omfattar universitet och högskolor3 som bedriver utbildning och 
forskning med vetenskaplig eller konstnärlig grund. I universitetens roll ingår 
även samverkan med det omgivande samhället, vilket exempelvis kan omfatta att 
anordna uppdragsutbildning, arbetsmarknadsdagar samt verka för att forsknings-
resultat kommer samhället till nytta. Jag finner det intressant att fördjupa mig i 
jämställdhetsinsatsers förutsättningar i den akademiska kontexten4,  eftersom 
många kvinnor och män upplever att de möter olika villkor som lärare, forskare 
och studenter. 

När det första universitetet grundades i Sverige (år 1477) hade endast män 
tillträde till det akademiska utbildningssystemet och det tog flera hundra år innan 
kvinnor fick tillträde till universitetsutbildningar (år 1870). Därefter dröjde det ytter-
ligare tretton år innan den första kvinnan disputerade (år 1883). Vid denna tidpunkt 
var det emellertid inte möjligt för kvinnor att få högre statliga tjänster trots att de 
disputerat (Dahlerup, 2010; UKÄ, 2016). Inte förrän år 1925 kunde kvinnor konkur-
rera med män om högre tjänster i akademin, vilket var ett resultat av den så kallade 
behörighetslagen5 . Det tog dock ytterligare tolv år innan den första kvinnan i 
Sverige fick en ordinarie professur (år 1937). Universitet och högskolor beskrivs 
fortfarande som icke-jämställda organisationer där både vertikal och horisontell 
segregering råder, vilket innebär att kvinnor och män är verksamma inom olika 
områden har olika befattningar inom institutionerna, där män dominerar högre 
upp i den akademiska hierarkin (ibid.).

1 T.ex. Baude et al., 1968.
2 T.ex. Angervall, 2005; Bondestam, 2003, 2010; Carls, 2004; Chrapkowska, 2006; Dahlerup, 2010; Hanström, 
2000; Heikkilä & Häyren Weinerståhl, 2009; Husu, 2001, 2005; Mark, 2007; Mählck, 2013; Powell, 2016; Sandström & Wold, 
2010; Silander, 2010; SOU 2011:1; van den Brinck & Benschop, 2012; Wennerås & Wold, 1997; Wold, 2002; Wulum Nielsen, 
2015a, 2015 b.
3 Universitet och högskolor styrs av högskolelagen (SFS 1992:1434) som ersätts 2018 av (2017:279) och 
högskoleförordningen (SFS:1993:100) som ersätts 1 oktober 2017 av (SFS 2017: 844), samt av regeringen regleringsbrev och 
Universitets och högskolerådets (UHR) föreskrifter.
4 Begreppet akademin används i avhandlingen i betydelsen av högre utbildning, universitet och högskolor.
5 Behörighetslagen gav kvinnor möjlighet att söka högre statliga tjänster i konkurrens med män (Ohlander & 
Strömberg, 2002).
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Det kan således konstateras att kvinnors inträde i akademin har kantats av olika 
former av motstånd genom åren (cf. Carls, 2004; Wahl et al., 2008). I en statlig 
utredning beskrivs universitet och högskolor som maskulint präglade arenor i ett 
relativt jämställt Sverige (SOU, 1995:110). Akademin liknas ibland vid ett ’patriar-
kat’6 där män värderas högre än kvinnor, vilket bland annat antas ha sin grund i att 
endast män hade tillträde till högre utbildning i åttahundra år av akademins niohun-
draåriga historia (cf. Carls, 2004; Dahlerup, 2010; UKÄ, 2016; Wahl et al., 2008). 
Paradoxalt beskrivs akademin samtidigt ofta som könsneutral, vilket antas bero på 
att universitet och högskolor vilar på meritokratiska ideal som innebär att resurser 
och/eller tjänster ska fördelas med utgångspunkt i meriter oavsett kön (cf. Alves-
son & Due Billing, 2011; Bondestam, 2003; Eduards, 2007; Wahl et al., 2011; Wullum 
Nielsen, 2015a). Flera forskare problematiserar dock det meritokratiska systemet i 
akademin7,  eftersom det i praktiken inte bara är meriter som bedöms. Historiskt 
försummades meritokratin dels när endast män hade tillgång till utbildningssys-
temet oberoende av kvinnors meriter. Dels när kvinnor förhindrades att söka 
tjänster i fri konkurrens med män trots avlagd universitetsexamen (Wold, 2002). 

Att det historiskt endast var män som hade tillträde till akademin får även konse-
kvenser för nutida rekryteringar, eftersom andelen disputerade män att tillgå vid 
rekryteringar är betydligt högre än andelen disputerade kvinnor vid tillsättande 
av högre akademiska positioner. Annorlunda uttryckt är rekryteringsunderlaget 
avseende disputerade kvinnor mindre än motsvarande underlag för disputerade 
män (cf. Husu, 2005; Kyndel et al., 2003; Wahl et al., 2008). Länge togs det för givet 
att om andelen kvinnor på lägre positioner ökar så skulle även andelen kvinnor på 
högre positioner öka, även om det skulle ske med en viss fördröjning. I akademin 
talas det om detta antagande i termer av ’time-lag tesen’ eller ’fördröjningsteorin’ 
(Raum, 1995). Något som talar mot denna hypotes är dock att män fortsätter att 
dominera på höga akademiska positioner, trots att kvinnor sedan länge är i major-
itet på grundutbildningsnivå (Dahlerup, 2010; Kurtz-Costes et al., 2006).

 I syfte att nå ökad jämställdhet i akademin engageras kvinnor i olika nämnder 
och grupper, exempelvis universitetens anställningsnämnder och rekryterings-
grupper. Detta leder å ena sidan till ökad jämställdhet i de aktuella nämnderna/
grupperna, men å andra sidan blir det svårare för dessa kvinnor att hinna meritera 
sig vetenskapligt vilket i sin tur bidrar till att kvinnor har sämre konkurrenskraft i 
den meritokratiska strukturen. Med andra ord kan jämställdhetsinsatser på lägre 
nivåer i akademin paradoxalt även bidra till att den rådande mansdominansen 
på höga akademiska positioner består (Anderson et al., 2013; Källhammer, 2008; 
Källhammer & Fältholm, 2007, 2009). 

I akademin förekommer ’gender bias’ vid bedömningar av meriter, som innebär 
att kvinnor och män inte bedöms lika. Kvinnor och män bedöms ofta utifrån stere-
otypa antaganden om kön som påverkar vilka som antas till forskarutbildningen 
och vilka som rekryteras och befordras till professorer (Andersson et al., 2013; 
Mählck, 2013). Tidigare forskning visar att kategorin män gynnas framför kategorin 
6 Ett patriarkat är ett manssamhälle, som bygger på ett maktförhållande mellan könen där män värderas högre 
och är överordnade kvinnor (cf. Dahlerup, 2010; Eduards 2007; Norlander, 1994; Wahl, 1992). Patriarkatet beskrivs även som 
”ett system av sociala strukturer och praktiker där män dominerar, förtrycker och exploaterar kvinnor” (Walby 2008, s 39).
7 T.ex. Alnebratt & Jordansson, 2011; Bondestam, 2003; Chrapkowska, 2006; Powell, 2016; Sandström & Wold, 
2010; Wahl et al., 2008; Wennerås & Wold, 1997; Wold, 2002; Wullum Nielssen, 2015a, 2015b.
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kvinnor vid bedömningar i akademin (Häyren, 2015; SOU 2015:86; van den Brinck 
& Benschop, 2012; Wullum Nielsen, 2015a, 2015b). Enligt Wullum Nielsen (2015b) 
baseras rekryteringar och befordringar förutom på individers kunskap och meriter 
även på deras kontakter, rykte och synlighet, vilket är en nackdel för kvinnor som 
ofta har sämre nätverk än män. I en tidigare rapport om karriärstrukturerna vid 
Luleå tekniska universitet (Källhammer & Fältholm, 2007), beskriver en intervju-
person kvinnors och mäns möjligheter till karriärutveckling i akademin i termer av 
att ”det väger tyngre att vara man” (s.11). En anledning till detta anses vara att 
kvinnors möjligheter i organisationen begränsas av stereotypa antaganden om kön 
(cf. Mählck, 2013; Källhammer & Wikberg Nilsson, 2014; SOU, 2015:86). 

Såsom beskrivs längre fram i avhandlingen väljer män ofta andra män i rekryter-
ingssituationer, vilket kan liknas vid ett ’kronprins’-förfarande (Andersson et 
al., 2013; Källhammer & Fältholm, 2009). I tidigare forskning problematiseras 
’homosocialitet’ vid rekrytering, som innebär att de som rekryterar (mestadels 
män) ofta väljer dem som är lik dem själva (ofta andra män), vilket gynnar mäns 
karriärutveckling medan kvinnors karriärutveckling hindras (Holgersson, 2003, 
2006; Wahl et al., 2011; Kanter, 1977). 

Trots att det finns ett ‘peer-review system’8, som ska säkerställa objektiva 
bedömningar i akademin, visar tidigare forskning att värdering av meriter påverkas 
av vems meriter som värderas (cf. Sandström & Wold, 2010; SOU 2015:86; Wahl et 
al., 2008; Wullum Nielsen, 2015a, 2015b). Flera forskare lyfter upp hur kön inver-
kar på bedömningssituationer (Bondestam, 2003; Wennerås & Wold, 1997). Ett 
exempel på detta är att kvinnor generellt behöver ha fler publicerade artiklar än 
män för att bli bedömda som lika kompetenta som män (Wennerås & Wold, 1997). 

Vid bedömningar övervärderas generellt texter som bedömare tror är skrivna 
av män, medan texter som bedömare tror är skrivna av kvinnor däremot generellt 
undervärderas (Bondestam, 2003).

I tidigare forskning och utredningar framkommer även olika former av diskrim-
inering9  i akademin. Enligt Husu (2001) är diskrimineringen ofta dold, vilket 
innebär att den är både svår att upptäcka och hantera. Flera forskare tar upp att 
maktpositioner i akademin är ojämt fördelade till mäns fördel (cf. Dahlerup, 2010; 
Källhammer, 2008; Källhammer & Fältholm, 2007, 2009; Norlander, 1994; Powell, 
2016; Wullum Nielsen, 2015a). Chrapkowska (2006) uttrycker detta i termer av 
”akademins anrikning av män”, vilket är titeln på en studie av svensk utbild-
ningsstatistik. Faktorer som sakkunnigas könstillhörighet är exempelvis en faktor 
som anses ha betydelse för huruvida kvinnor eller män rankas som toppkandidater 
till en sökt tjänst (Olofsdotter Stensöta, 2010). 

Den könsmässiga obalansen mellan kvinnor och män i akademin illustreras 
ofta med en metafor i form av en avsmalnande pyramid, där representationen 
av kvinnor minskar högre upp i pyramiden. På professorsnivå, som är pyramidens 
topp, motsvarar andelen män 73 procent och andelen kvinnor endast 27 procent 
i Sverige (SCB, 2016; UKÄ 2017). Detta har bland annat resulterat i att rekrytering-

8 Peer-review betyder referensgranskning och är ett granskningsförfarande där manuskript bedöms av andra 
forskare med likartad kunskap (Nationalencyclopedin hämtad 1 september http://www.ne.se)
9 T.ex. Bondestam, 2003, 2010 Husu, 2004; Liinason, 2011; Mählck, 2013; Powell, 2016; SOU, 2005:66; SOU 
2000:47; Wennerås &Wold, 1997.
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smål utformats för att öka andelen kvinnor bland professorerna vid universitet och 
högskolor. De första rekryteringsmålen fastställdes för perioden 1997–1999 och 
därefter sattes nya mål upp för år 2001–2004, 2005–2008, samt för år 2012–2015 
(Högskoleverket, 2012). Vid Luleå tekniska universitet var rekryteringsmålet 
avseende år 2012-2015 att minst 26 procent av rekryterade och befordrade profes-
sorer skulle vara kvinnor. Målsättningen uppnåddes och av de nyrekryterade 
professorerna motsvarade andelen kvinnor denna period 31 procent. Regerin-
gens ambition är att det ska rekryteras och befordras lika stor andel kvinnor och 
män som professorer år 2030 (UKÄ, 2017). Som ett led i denna målsättning avser 
Luleå tekniska universitet att rekrytera och befordra minst 33 procent kvinnor som 
professorer under tidsperioden 2017-2019.  

En stor del av tidigare forskning om jämställdhet har generellt inriktas på kvanti-
tativ jämställdhet, som innebär en ökning av det underrepresenterade könet 
(Bacchi & Eveline, 2010). Kvantitativa jämställdhetsinsatser leder emellertid inte 
per automatik till lika villkor, det vill säga kvalitativ jämställdhet (Gonäs, 2005; Mark, 
2007). I tidigare forskning fokuseras ofta faktorer inom organisationer, som arbets-
förhållanden och strukturella karriärhinder (Kanter, 1977; Morrison et al., 1987; 
Tibblin, 1994). Det finns även forskning om bristande jämställdhet som fokuserar 
på faktorer utanför organisationer, exempelvis kvinnors större ansvar för hemar-
bete och barn (Probert, 2005). I forskning med ett ’work-life-balance’-perspektiv10 
uppmärksammas kombinationen av betalt och obetalt arbete. 

I radikalfeministisk forskning fokuseras hur kvinnoförtryck i den privata sfären 
ofta tar sig uttryck i en rollfördelning där kvinnor förväntas ansvara för hemar-
bete (Gemzöe, 2014).  I nyare forskning flyttas fokus från individorienterade och 
strukturorienterade perspektiv på genus till ett processorienterat perspektiv, som 
analyserar genus som en pågående process i organisationer, vilket ökar förståelsen 
för hur olika processer, och föreställningar om kön påverkar kvinnors och mäns 
villkor (Acker, 1990, 1992, 1999). Begrepp som ’doing gender’ används i genusforsk-
ningen för att uppmärksamma hur människor kontinuerligt skapar kön, det vill säga 
hur de tänker, uppfattar, symboliserar och konstruerar kön i vardagliga situationer 
(West & Zimmerman, 1987). Doing gender-perspektivet, som synliggör processer-
nas betydelse, har växt sig starkt och används ofta i nutida forskning, även i denna 
avhandling. 

Trots att det numera finns tämligen omfattande forskning om genus och 
jämställdhet i akademin, fokuserar få av dessa studier på jämställdhetsinsatser som 
genomförts i akademin (Dahlerup, 2010). Denna avhandling avser att bidra med 
kunskap om jämställdhetsinsatser, vilket kan öka förutsättningarna för långsiktig 
förändring vid jämställdhetsarbete i akademin11. Nu har universitet och högskolor 
fått i uppdrag att jämställdhetsintegrera verksamheten, i syfte att nå de jämställd-
hetspolitiska målen till exempel i fråga om könsbundna studieval, genomströmning 
och lika möjligheter till karriärval. I detta arbete ingick att ta fram en handlingsplan 
över aktiviteter som lärosätena avser att genomföra under 2017–2019, vilka ska 

10 T.ex Kurtz-Costes et al., 2006; Källhammer, 2008; SOU 2011:1.
11 Universitet och högskolor ska enligt högskolelagen (SFS 1992:1434) främja jämställdhet. 2018 träder (SFS 
2017:279) ikraft, som är en lag om ändring av 1992:1434.
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redovisas i lärosätenas årsredovisning (JiHU, 2016)12. 
 

Avhandlingens fokus
Denna avhandling, som befinner sig i området mellan genusforskning och 

praktiska jämställdhetsinsatser, avser att bidra till forskningsfronten med ökad 
kunskap om förutsättningarna för praktiska jämställdhetsinsatser i akademin. Som 
genusforskare fokuserar jag exempelvis på hur könsbundna strukturer, symboler 
och interaktioner och identiteter påverkar jämställdhetsinsatsers förutsättningar 
i akademin. I avhandlingen analyseras jämställdhetsinsatser vid fem projekt vid 
Luleå tekniska universitet under åtta års tid (år 2005-2013). Projekten fokuserar på 
(o)jämställdhet inom olika områden vid universitetet, varav ett projekt fokuserar 
kvinnors och mäns arbetsförhållanden, betalt och obetalt arbete samt (o)hälsa i 
akademin (Satsa Friskt). I ett annat projekt är kvinnors och mäns karriärmöjligheter 
i fokus (IDAS), medan ett tredje projekt inriktas på akademiskt entreprenörskap 
och kommersialiseringsmöjligheter (Våga Genus). Det fjärde projektet fokuserar 
jämställdhet och mångfald inom IT (Mäta Jämt) och i det femte projektet är en 
genusmedveten kompetensförsörjningsprocess i fokus (Genusmedveten akademi). 

Genom att analysera och kategorisera insatser vid Luleå tekniska universitet, som 
fungerar som ett empiriskt exempel, är avsikten att även bidra till metodutveckling 
för praktiska jämställdhetsinsatser genom att dels fokusera på kunskapsutveckling 
om befintliga metoder som kan användas vid jämställdhetsinsatser, dels bidra till 
metodutveckling för praktiska jämställdhetsinsatser.

Valet att skriva avhandlingen i monografiform, det vill säga som en sammanhål-
len bok, grundas i att en monografi medger att avhandla jämställdhet i akademin 
utan att begränsas av det mer kortfattade artikelformatet. Valet av svenska som 
avhandlingsspråk bidrar till ett mer nyanserat språkbruk jämfört med om avhan-
dlingen skrivits på engelska, eftersom min forskning bedrevs i en svensk kontext i 
nära samarbete med olika aktörer inom och utanför akademin. Val av svenska som 
språk innebar att jag inte behövde översätta citat som innebär en risk att förlora 
språkliga nyanser. Även den kontinuerliga återkopplingen, som den interaktiva 
forskningsansatsen karaktäriseras av underlättades när kommunikation skedde 
på svenska, eftersom vissa aktörer uppgav att de var osäkra på översättningen av 
olika jämställdhetsbegrepp. Avhandlingens språk skapar å ena sidan gynnsamma 
förutsättningar för spridningen av monografin nationellt, men å andra sidan 
begränsar det svenska språket spridningen av avhandlingen internationellt. Delar 
av avhandlingens resultat har spridits på engelska dels på internationella konfe-
renser, dels i artikelformat i vetenskapliga tidskrifter, och dels som bokkapitel 
(Fältholm et al., 2010; Källhammer & Fältholm, 2007, 2009; Källhammer & Wikberg 
Nilsson, 2010, 2012, 2014; Wennberg et al., 2013; Wikberg Nilsson et al., 2010). 

I övrigt påverkar även val av teoretiska perspektiv och den interaktiva ansat-
sen både avhandlingens fokus och forskningens upplägg. I denna avhandling 
studerades omvärlden som socialt konstruerad (ontologi13), vilket medförde att 
12 JiHU står för jämställdhetsintegrering av högskolor. Hämtat 20 augusti, 2017 på http://www.genus.se/om-oss/
vara-uppdrag/jihu/.
13 Ontologi är läran om hur världen är beskaffad (Nationalencyclopedin, hämtat 20 augusti, 2017 på https://
www.ne.se)
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min analys och mina tolkningar gjordes genom ett socialkonstruktionistiskt raster14 
som innebär att kön anses skapas i en social kontext (cf. Acker 1990, 1992, 1999). 
Detta innebär att det som generellt uppfattas som feminint och maskulint konstru-
eras när människor interagerar med varandra (cf. Burr, 1995; Widerberg, 2002). 
Likaså anser jag att kunskap är socialt konstruerad och att den interaktiva ansatsen, 
som involverade olika aktörer i forskningsprocessen, kan beskrivas som en episte-
mologi15 som innebär en gemensam kunskapsutveckling baserad på såväl forskares 
vetenskapliga kunskap som övriga aktörers praktiska kunskap (cf. Amundsdot-
ter, 2009; Andersson, 2012, Andersson et al., 2013; Gunnarsson 2006, 2007, 2016; 
Källhammer & Wikberg-Nilsson, 2010, 2012, 2014; Lindberg, 2010, 2016; Wennberg 
et al., 2013). 

Min samverkan som forskare med olika aktörer med praktisk erfarenhet av 
jämställdhetsinsatser gav goda förutsättningar att teoretiskt förankra de praktiska 
jämställdhetsinsatserna. Därigenom kan forskningen bidra till att minska den klyfta 
som ofta finns mellan praktiska jämställdhetsinsatser  och teorier om genus och 
jämställdhet (cf. Dahlerup, 2010).

Syfte och forskningsfrågor 
Det övergripande syftet med denna avhandling är att öka kunskapen om förutsät-

tningarna för långsiktig förändring av akademins rådande genusmönster genom 
olika sorters jämställdhetsinsatser. Detta görs genom att analysera fem projekt vid 
Luleå tekniska universitet som bedrivits under perioden 2005-2013. Syftet uppnås 
genom att besvara följande forskningsfrågor:

 w Vilka förutsättningar i form av metaforer och diskurser råder i projektens 
akademiska kontext?

 w Hur kan en individorienterad, strukturorienterad respektive 
processorienterad ansats användas för att förstå förutsättningarna för 
jämställdhetsinsatser i akademin? 

 w Hur påverkar kombinationen av genusteori och interaktiva metoder 
förutsättningarna för jämställdhetsinsatser i akademin? 

 w Hur kan persona som förändringsmetod påverka förutsättningarna vid 
jämställdhetsinsatser i akademin?

Avhandlingens avgränsning 
Denna avhandling har avgränsats till jämställdhet och jämställdhetsinsatser i 

en akademisk kontext. Avhandlingen baseras på data från fem projekt vid Luleå 
tekniska universitet som omfattar både tekniska och filosofiska fakulteter, samt 
viss empiri från två andra lärosäten (Umeå Universitet och Mittuniversitet) och även 
från andra akademiska kontexter (Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT), 
DARE - Development Arena for Research and Entrepreneurship, och LTU Business). 
14 I avhandlingen används begreppet social konstruktionism (cf. Burr, 1995). Begreppet social konstuktivism 
används ibland synonymt och förknippas snarare med kognitiv teoribildning om varseblivande och kunskapsbildning som 
en kognitiv process.
15 Epistemologi är kunskapsteori, det vill säga hur kunskap nås. (Nationalencyclopedin, hämtat 20 augusti, 2017 
på https://www.ne.se)
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De aktuella projekten avgränsades till olika fokusområden inom akademin. Dessa 
var (o)hälsa och sjukskrivning i projektet Satsa Friskt, karriärmöjligheter i projek-
tet IDAS, akademiskt entreprenörskap i projektet Våga Genus, medan jämställdhet 
och mångfald fokuserades i projektet Mäta Jämt och slutligen kompetensförsör-
jningsprocessen inom akademin var i fokus i projektet Genusmedveten akademi. 
Trots forskningens kvalitativa ansats kan resultaten vara användbara även för 
andra lärosäten i akademin eftersom den ökar förståelsen för jämställdhetsinsat-
sers förutsättningar i en akademisk kontext. Till viss del kan resultaten även vara 
användbara för andra sorters organisationer, eftersom liknande jämställdhetsinsat-
ser förekommer i skilda sammanhang.



“Det är teorin som avgör vad vi kan 
observera”

(Albert Einstein)
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Teoretiska utgångspunkter
I detta kapitel presenteras avhandlingens teoretiska 
utgångspunkter och centrala begrepp definieras. Genusforskning, 
feministisk forskning och jämställdhetsforskning beskrivs kort 
och därefter redogörs för olika genusvetenskapliga förklaringar 
till bristande jämställdhet, vilka kategoriseras i individorienterade, 
strukturorienterade och processorienterade. 

Avhandlingens genusvetenskapliga kontext
Jag definierar min forskning om jämställdhetsinsatser i akademin som en del av 

det genusvetenskapliga fältet, eftersom jag söker förklaringar till avhandlingens 
frågeställningar i genusteori, inspirerad av att framgångsrika jämställdhetsinsatser 
ofta baseras på kunskap från genusforskning. Inledningsvis beskrivs genusforsk-
ning, feministisk forskning och jämställdhetsforskning kort. Ett genusteoretiskt 
perspektiv som jag inspireras av är ’doing gender’16 som uppmärksammar hur 
människor kontinuerligt skapar kön, det vill säga hur de tänker, uppfattar, symbol-
iserar och konstruerar kön i vardagliga situationer (cf. West & Zimmermann, 1987). 
Med andra ord uppmärksammas i detta perspektiv sociala konstruktioner av kön 
och inte den biologiska aspekten av kön (ibid.). 

BEGREPPEN KÖN OCH GENUS 
I denna avhandling är kön, genus, och jämställdhet centrala begrepp, som använts 

av genusforskare på olika sätt17. Nedan beskriver jag några författares tolkningar, 
som jag anser vara relevanta för denna avhandling samt att jag redogör för hur 
jag använder begreppen. Kön är ett begrepp som används för att kategorisera 
människor som kvinnor eller män med utgångspunkt i deras biologiska skillnader 
(Abrahamsson, 2000, Gothlin, 1999; Hirdman, 2001). Begreppet kön motsvarar det 
biologiska kön som vi föds med vilket är jämförbart med den engelska termen ’sex’ 
(Hirdman, 2001). Enligt West och Zimmerman (1987) uppfattas kön förutom som en 
biologisk variabel som något som görs snarare än något vi är. Författarna uppmärk-
sammar hur olika attribut såsom kläder, frisyr och smycken påverkar kategoriserin-
gen av kön, eftersom olika attribut anses feminina eller maskulina. Även Gunnars-
son (2003) beskriver kön som något som dagligen skapas i interaktion mellan 
människor i organisationer (s.7). De sistnämnda användningarna av begreppet kön 
är jämförbara med användningen av begreppet genus, som beskrivs nedan.

Begreppet genus, som är en översättning av den engelska termen ’gender’, intro-
ducerades i Sverige för att skilja det biologiska könet från det sociala och kulturella 
könet (Gothlin, 1999). Enligt West och Zimmerman (1987) motsvarar genusbegrep-
pet sociala föreställningar om kön. ”Genus sätter namn på den allt mer komplic-
16  Se t.ex. Abrahamsson, 2000; Andersson, 2003; Amnundsdotter, 2009; Andersson 2012; Andersson et al., 
2013; Fenstermaker & West, 2002; Gunnarsson 2003, 2016; Kvande, 2003; Korvajärvi, 1998, 2003; Källhammer & Wikberg 
Nilsson, 2010, 2012, 2014; Lindberg, 2010; Lindberg & Schiffbänker, 2013; Thurén, 2003; Vänje Rosell, 2005; Wahl et al., 2011 
Wennberg et al., 2013; Wikberg-Nilsson et al, 2010.
17  T.ex. Abrahamsson, 2000; Gothlin, 1999; Gunnarsson, 1994; Thurén, 2003; Vänje Rosell, 2005; Wahl et al., 
2011.
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erade kunskap vi har om ‘manligt’ och ‘kvinnligt’, vår allt större förståelse av hur 
manligt och kvinnligt görs” (Hirdman, 1988, s.51). Författaren beskriver genus i 
termer av ett genussystem som består av två praktiker, isärhållande av könen och 
mannen som norm. Isärhållande innebär att kvinnor och män ofta särskiljs i organi-
sationer och samhälle genom att vissa egenskaper förknippas med kvinnor medan 
andra egenskaper förknippas med män. Dessa föreställningar om hur kvinnor och 
män ska vara i olika sammanhang, kallar Hirdman (1988) för genuskontrakt. Att 
män är normgivande innebär enligt henne att egenskaper som associeras med män 
vanligtvis värderas högre än egenskaper som förknippas med kvinnor. 

I genusforskning studeras vilken roll biologin spelar, samt vilken möjlighet sociala 
konstruktioner har att forma biologiskt och socialt kön. I det numera klassiska 
citatet; ”man föds inte till kvinna, man blir det” (Beauvoirs, 1949/2002, s.325) belyses 
hur kön uppfattas som socialt konstruerat. Enligt Butler (1990) är genus performa-
tivt, vilket innebär att det finns utrymme att göra genus på olika sätt och även att 
betydelsen av genus kan utmanas. Vissa forskare väljer att använda begreppet kön, 
medan andra använder genus, samtidigt som uppdelningen av begreppen i sig 
kritiseras av flera forskare eftersom det är svårt att särskilja vad som är biologiskt 
betingat och vad som är socialt konstruerat. (Butler, 1990; Gothlin, 1999). Enligt 
Butler (1990) är könsskillnader snarare föreställningar om skillnader mellan könen 
än faktiska biologiska skillnader, vilket således medför att även biologiska kön kan 
uppfattas som sociala konstruktioner. Numera använder allt fler forskare begrep-
pen kön och genus synonymt18, och inkluderar då både det biologiska könet och de 
föreställningar som tillskrivs könet, de så kallade genusaspekterna. 

I denna avhandling används både begreppet kön och begreppet genus, vilket 
delvis har att göra med hur begreppen används i de studerade projekten. I de första 
två projekten (Satsa Friskt och IDAS) används kön som en variabel för att särskilja 
kvinnor och män utifrån biologiska skillnader, vilket ligger i linje med Gothlins 
(1999) och Hirdmans (1988) beskrivning av kön. I dessa projekt undersöks kvinnors 
och mäns uppfattning om arbetsmiljö och karriärutveckling i akademin och de 
skillnader som framkommer mellan kvinnor och män avseende exempelvis stress, 
ohälsa, sjukskrivning samt karriärmöjligheter eller hinder i karriärutvecklingen 
problematiseras. 

I de följande tre projekten (Våga Genus, Mäta Jämt och Genusmedveten akademi) 
är utgångspunkten däremot processorienterad och kön uppmärksammas som 
socialt konstruerat som reproduceras genom handlingar och interaktioner mellan 
människor (cf. Acker, 1990, 1999; West & Zimmerman, 1987). I de sistnämnda 
projekten (Våga Genus, Mäta Jämt och Genusmedveten akademi) används begreppen 
kön och genus synonymt för att uppmärksamma hur de biologiska könen tillskrivs 
olika sociala genusaspekter, det vill säga vad som anses feminint och maskulint 
utifrån den sociala kontexten. Även i avhandlingens analys används kön och genus 
synonymt, tillsammans med uttryck som ’att göra kön’ (doing gender) med inspira-
tion från analytiska perspektiv att skillnader mellan kvinnor och män kan studeras 
som socialt konstruerat, separat från biologiska faktorer (Fenstermaker & West, 
2002; West & Zimmermann, 1987).

18  T.ex. Gherardi, 1994; Gunnarsson, 1994, 2003, 2006, 2016; Thurén, 2003; Wahl et al., 2011; Widerberg, 1995.
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Trots mitt socialkonstruktionistiska angreppssätt delar jag in individer i 
kategorierna kvinnor och män (utifrån biologi), exempelvis vid urval av intervjuper-
soner, i syfte att intervjua ungefär lika många kvinnor som män. Vidare hänvisar jag 
även till antalet kvinnor och män inom olika områden eller positioner, exempelvis 
andelen professorer som är kvinnor respektive andelen som är män. Trots att jag 
delar in individer i kategorierna kvinnor och män och jämför dessa är jag medveten 
om att det finns variationer inom kategorierna. Kvinnor är inte en homogen grupp 
med likvärdiga villkor och samma upplevelser i alla avseenden bara för att de har 
samma biologiska kön, likväl som att män inte heller är en homogen grupp.

 BEGREPPET JÄMSTÄLLDHET
Jämställdhet är ett centralt begrepp i denna avhandling, som innebär lika 

villkor för individer oavsett kön, medan jämlikhet betyder lika villkor oavsett kön 
ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning och könsidentitet, funktionshinder och 
tillgänglighet (SOU 2015:86). I akademin är jämställdhet en uttalad målsättning, som 
enligt Mark (2007) förutsätter att ”kvinnor och män har lika värde, skyldigheter och 
rättigheter” (s.11). Enligt jämställdhetspolitiken medför jämställdhet att kvinnor 
och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, vilket förutsätter 
samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden (Lindholm, 
2011; SOU 2015:86 Wahl et al., 2011). Jämställdhetspolitiskt är jämställdhet uppdelat 
i fyra delmål, varav det första delmålet medför att makt och inflytande ska fördelas 
jämt mellan könen. Enligt det andra delmålet ska ekonomisk jämställdhet råda, 
vilket betyder att kvinnor och män ska ha samma möjligheter till utbildning och 
betalt arbete som ger ekonomisk självständighet. Det tredje delmålet omfattar 
att ansvaret för det obetalda hem- och omsorgsarbetet ska fördelas jämt mellan 
könen, vilket betyder att kvinnor och män ska ha samma ansvar för hemarbete och 
lika möjligheter att ge och få omsorg. Slutligen ska mäns våld mot kvinnor upphöra, 
enligt det fjärde delmålet. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma rätt 
och möjlighet till kroppslig integritet (SOU 2011:1).  

Jämställdhetsbegreppet har både en kvantitativ och en kvalitativ innebörd, varav 
den vanligaste förståelsen av jämställdhet är jämn könsfördelning mellan kvinnor 
och män i organisationer och på olika befattningsnivåer, det vill säga kvantitativ 
jämställdhet (Mark, 2007; Pettersson, 2000). Kvantitativ jämställdhet anses råda 
när könsfördelningen mellan kvinnor och män är mellan 40-60 procent, det vill 
säga när det lägst representerade könet omfattar minst 40 procent och det högst 
representerade könet omfattar maximalt 60 procent. Den kvalitativa aspekt på 
jämställdhet betyder att kvinnor och män ska ha lika möjligheter, rättigheter och 
skyldigheter, vilket kan uppnås genom att både kvinnors och mäns kompetens 
tillvaratas, meriter värdesätts likvärdigt oavsett kön samt att kvinnor och män får 
samma möjligheter till kompetensutveckling (ibid.). Jämställdhet kan förstås som 
ett socialt konstruerat begrepp som medför att begreppet varierar i olika kontex-
ter (cf. Magnusson et al., 2008).

Den kontext som fokuseras i denna avhandling är akademin och begreppet 
jämställdhet används utifrån betydelsen att kvinnor och män ska ha lika villkor. I 
Mäta Jämt kombinerades jämställdhet och mångfald och utgångspunkten var då 
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begreppet jämlikhet, som förutom kön omfattar ålder, etnicitet, religion, sexuell 
läggning och könsidentitet, funktionshinder och tillgänglighet. I projektet fokuse-
rades främst kön, ålder och etnicitet. Kön och genus är teoretiska begrepp medan 
jämställdhet däremot är ett politiskt begrepp, som fokuserar på målet för jämställd-
hetsinsatser. Denna avhandling berör i olika omfattning de tre första jämställdhet-
spolitiska delmålen i regeringens jämställdhetspolitiska målsättning, det vill säga 
maktfördelning mellan könen, ekonomisk jämställdhet och ansvarsfördelning av 
det obetalda arbetet (cf. SOU 2011:1). 

Genusforskning
För att illustrera genusforskning och dess olika inriktningar använder Thurén 

(2003) en trädmetafor i form av ”ett stort träd med en rikt förgrenad krona där dess 
centrala stam växte fram under 1970-talets kvinnoforskning, samtidigt som dess 
underjordiska rötter hade bildats långt före dess. Under 1980-talet började trädets 
krona få sina tydliga förgreningar” (s.84). Trädkronan anses därefter även fått nya 
grenar, som exempelvis maskulinitetsforskning, queerforskning och intersektional-
itetsforskning. Idag används genusforskning som den övergripande benämningen 
på fältet som omfattar olika inriktningar, dels kvinnoforskning som är forskning 
om kvinnor och femininiteter, och dels feministisk forskning som fokuserar på 
maktförhållandena mellan könen. Andra inriktningar inom genusforsningsfältet är 
maskulinitetsforskning som är forskning om män och maskuliniteter och queerfor-
skning som uppmärksammar gränsöverskridande identiteter och är kritisk till det 
heteronormativa idealet.  Dessutom omfattas intersektionalitetsforskning som är 
forskning om olika former av diskriminerande maktordningar, såsom exempelvis 
kön, etnicitet, klass och ålder. Jämställdhetsforskning är en gren av genusforskning 
som specifikt fokuserar på jämställdhetsfrågor, exempelvis forskning som belyser 
likheter och skillnader i villkoren för kvinnor och män i arbetslivet (Ganetz, 2005; 
Thurén, 2003).

I denna avhandling har jag inspirerats av en uppdelning av forskning om kön och 
genus beroende på vilken genusanalytisk nivå som ligger till grund för forsknin-
gen. De olika analytiska nivåerna är könsvariabelforskning, forskning med genusas-
pekter, forskning med genusperspektiv, samt genusforskning (cf. Ganetz, 2005; 
Mark, 2007; Thurén, 2003). I min forskning kategoriseras projekten utifrån dessa 
genusanalytiska nivåer. I könsvariabelforskning används kön som variabel för att 
särskilja kvinnor och män och synliggöra skillnader mellan könen (Ganetz, 2005). 
Kritik har riktats mot forskning med kön som variabel, eftersom kvinnor och män 
uppfattas som robusta kategorier och att skillnader mellan könen fokuseras, vilket 
kan bidra till att förstärka stereotypa föreställningar om kön snarare än att utmana 
dem (Stensöta, 2009). Forskning med genusaspekter är forskning med en viss 
förekomst och medvetenhet om genusteorier, men där genusdimensionen inte är 
särskilt framträdande i analysen. Forskning med genusperspektiv är forskning där 
genus analyseras parallellt med andra perspektiv som exempelvis ett maktperspek-
tiv. Genusforskning är forskning där genus står i centrum med en tydlig koppling till 
genusteorier och metoder som utvecklats inom detta kunskapsområde (Ganetz, 
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2005). Feministisk forskning används ibland synonymt med genusforskning, men 
vanligtvis definieras feministisk forskning som genusforskning med ett särskilt 
fokus på maktförhållanden och en kritisk ansats där den rådande, förgivettagna 
maktordningen problematiseras. Enligt Vetenskapsrådet kan feminism beskrivas 
både som en politisk rörelse och ett kunskapsfält som omfattar feministisk forsk-
ning och feministisk teori (Thurén, 2003).  

Jämställdhetsforskning är en gren av genusforskningen som specifikt fokus-
erar på jämställdhetsfrågor, exempelvis forskning som belyser likheter och skill-
nader i villkoren för kvinnor och män i arbetslivet, forskning som fokuserar på hur 
jämställdhet kan uppnås i organisationer och forskning som kritiskt analyserar 
såväl jämställdhetsforskning som olika typer av jämställdhetsarbete och den förda 
jämställdhetspolitiken (Bondestam, 2010). Viss jämställdhetsforskning är politisk 
i bemärkelsen att den utgår från de mål som regering och riksdag ställt upp och 
önskar forskning om, det vill säga en sorts forskning som forskarsamhället fått i 
uppdrag från regeringen att utföra (Thurén, 2003). Politiskt initierad/finansierad 
forskning har kritiserats för att handla mer om att forska för jämställdhet än om 
jämställdhet, och vissa forskare har tagit avstånd från sådan jämställdhetsforsk-
ning till förmån för mer kritiska, problematiserande, normkritiska perspektiv (SOU 
2011:1). Kritisk jämställdhetsforskning problematiserar jämställdhet som begrepp 
och granskar Sveriges jämställdhetspolitik kritiskt utifrån en förståelse att jämställd-
hetsbegreppet kan ha flera betydelser (Magnusson et al., 2008; Rönnblom, 2008; 
Wahl et al., 2008). Kritisk forskning om jämställdhet omfattar en maktanalys och 
synliggör hur jämställdhet görs i politik, media och övriga samhället. Den kritiska 
jämställdhetsforskningen utmanar genusforskningen att ställa kritiska frågor som 
vad jämställdheten ska leda till och hur metoder kan utvecklas. Genusforskning kan 
omsättas i insatser och metoder för ett jämställt arbetsliv (Magnusson et al., 2008; 
Mellström, 2008). 

Jämställdhetsinsatser med olika analytiska ansatser 
I min analys av jämställdhetsinsatser i akademin tog jag avstamp i befintlig genus-

forskning när könsrelaterade orättvisor uppmärksammades och förslag på åtgärder 
analyserades. Min utgångspunkt är att olika sätt att förstå jämställdhet leder till 
olika sätt att komma tillrätta med bristande jämställdhet (cf. Squires, 2005). I denna 
avhandling har jämställdhetsinsatser studerats och delats in i olika analytiska ansat-
ser; som jag kategoriserar som individorienterad ansats, strukturorienterad ansats 
och processorienterad ansats, och dessa ansatsers förutsättningar för jämställd-
hetsinsatser har analyserats.

INDIVIDORIENTERAD ANSATS 
I den analytiska ansats som jag kategoriserar som ’individorienterad ansats’ 

förklaras bristande jämställdhet bero på enskilda individers tillkortakommanden 
och val istället för att uppmärksamma strukturella orsaker på organisatorisk eller 
samhällelig nivå. Den individorienterade ansatsen inspireras av ett ’liberalindivid-
ualistiskt angreppsätt’ som ofta fokuserar på skillnader mellan kvinnor och män 
och syftar till att utrusta kvinnor så att de får samma kvalifikationer som män i 
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arbetslivet och i privatlivet (cf. Meyerson & Kolb, 2000). Enligt tidigare forskning 
finns föreställningar att kvinnor inte har samma kapacitet som män, samt har lägre 
självförtroende än män i yrkeslivet, vilket bidrar till att kvinnor har sämre konkur-
renskraft jämfört med män (Boye Evertsson, 2014). Andra föreställningar är att 
kvinnor väljer bort karriär till förmån för familj och barn (SOU 2014:81; Wahl, 1992). 
I den individorienterade ansatsen fokuseras på att exempelvis åtgärda individ-
ers (vanligtvis kvinnors) bristande kvalifikationer, för kvinnor på detta vis ska bli 
konkurrenskraftiga med män (cf. Boye Evertsson, 2014; Meyerson & Kolb, 2000; 
Wahl, 1992; Wahl et al., 2011). 

I min analys av arbetsförhållanden, stress och (o)hälsa i projektet Satsa Friskt 
användes en teoretisk modell som är välkänd inom stressforskning, den så kallade 
krav-kontroll modellen, som förståelseram (cf. Karasek, 1979). Enligt modellen 
finns ett samband mellan faktorerna krav, kontroll och individers upplevda stress, 
som innebär att obalans mellan individers arbetskrav och deras egenkontroll över 
arbetet bidrar till ökad risk för skadlig stress och ohälsa. Modellen har senare 
vidareutvecklats och kompletterats med en tredje parameter, stöd, som anses 
dämpa stressreaktioner och mildra negativa effekter av stress. I den tredimen-
sionella krav-kontroll-stödmodellen, som illustreras i figur 1, belyses hur individers 
krav, kontroll och stöd i arbetet påverkar stressnivån. I modellen delas arbetssit-
uationer in i fyra olika idealtyper, avspänt, aktivt, passivt och spänt arbete, vilka 

Figur 1. Krav - kontroll- stöd modell efter Karasek & Theorell (1990). Illustration: Åsa Wikberg Nilsson
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innebär olika risk för skadlig stress (Karasek & Theorell, 1990). 
Karasek och Theorell (1990) beskriver innebörden av de olika parametrarna i 

modellen, varav kravparametern motsvarar produktivitetskrav i arbetet, vilket 
omfattar såväl kvalitativa krav som bygger på arbetsuppgifters komplexitet, 
och kvantitativa krav som innebär mängden krav som exempelvis påverkas av 
deadlines. Kontrollparameten omfattar handlings- och beslutsutrymme, som 
varierar beroende på individers kompetens och möjligheter att påverka planering 
av arbetet och beslutsfattande som tillsammans bidrar till kontroll över arbetssit-
uationen. Bristande kontroll leder, enligt författarna, till ett ökat stresspåslag och 
kan bidra till förlorad kontroll exempelvis om arbetsuppgifterna är otydliga och ifall 
individer har otillräcklig information för att fatta beslut (ibid.). 

Stöd omfattar exempelvis ett väl fungerande stöd från ledning och kollegialt 
stöd. Faktorer som minskar risken för skadlig stress är gemenskap i arbetsgruppen, 
god vägledning av överordnade i arbetet och återkoppling på utförda prestationer 
(ibid.). 

Karasek och Theorells modell (1990) består av fyra idealtyper19 av arbetssitua-
tioner: 

1. Ett avspänt arbete, som innebär en arbetssituation med låga krav, hög 
egenkontroll och starkt socialt stöd från arbetskamrater och överordnade. 
En avspänd arbetssituation anses ge upphov till mindre negativ stress än de 
övriga tre idealtyperna i modellen och bedöms vara den mest ideala arbets-
situationen. Däremot finns det en risk att avspända arbeten upplevs sakna 
tillfredsställelse, eftersom denna arbetssituation saknar utmaningar. 

2. Ett aktivt arbete omfattar, enligt modellen, höga arbetskrav som kompens-
eras till viss del av goda möjligheter till egenkontroll i form av handlingsu-
trymme och beslutsutrymme och ett tillfredsställande stöd. Parametrarna 
kontroll och stöd anses ge arbetstagare gynnsamma förutsättningar att 
klara höga krav utan att drabbas av negativa effekter av stress. 

3. Ett passivt arbete kännetecknas, enligt modellen, av låga arbetskrav i kombi-
nation med låg egenkontroll och lågt beslutsutrymme, samt bristande stöd 
från kollegor och chefer. I passiva arbeten saknas utmaningar och utrymme 
för egna initiativ, vilket kan leda till inaktiva och understimulerade arbet-
stagare och även kan bidra till stress och ohälsa.

4. Ett spänt arbete består, enligt modellen, av höga arbetskrav i kombina-
tion med begränsade möjligheter till inflytande och kontroll över arbete, 
samt bristfälligt stöd från arbetskamrater och chefer, vilket leder till hög 
stressnivå. En spänd arbetssituation anses skapa mest negativ stress och 
medföra störst risk för ohälsa av de beskrivna arbetssituationerna.

Den beskrivna krav-kontroll-stöd-modellen (Karasek & Theorell, 1990) fungerade 
som en teoretisk förståelseram när det empiririska materialet i Satsa Friskt analyse-
rades. Empirin beskrivs i kapitel 5 och analyseras i kapitel 6.

För att nå ökad jämställdhet i akademin används ofta olika insatser för att stärka 
19  Idealtyp är typiska delar av samhälleliga fenomen (Weber, 1983).
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enskilda individer (cf. Alvesson & Due Billing, 2011; Husu, 2001; Meyerson & Kolb, 
2000). Jag har valt att kategorisera dessa insatser som individorienterade jämställd-
hetsinsatser med inspiration från det som Meyerson och Kolb (2000) benämner 
liberal individualism. Eftersom kvinnor är i minoritet på högre akademiska positioner 
i akademin (till exempel professorer) förekommer ofta riktade insatser till kvinnor 
för att stärka dem. Exempel på insatser är ledarskapskurser och nätverk riktade till 
kvinnor i syfte att stärka deras kvalifikationer och nätverkskontakter så att de kan 
konkurrera på samma villkor som män (cf. Alvesson & Due Billing, 2011; Husu, 2001; 
Meyerson & Kolb, 2000). 

Individorienterade insatser uppfattas ge de individer som fått ta del av dem (ofta 
kvinnor), bättre förutsättningar att avancera. Dessa kvinnor fungerar även som 
förebilder för andra kvinnor (Meyerson & Kolb, 2000). Samtidigt har individorient-
erade åtgärder kritiserats eftersom det anses problematiskt att behandla kvinnor 
som en enhetlig kategori som pekas ut som svagare och i behov av stöd. Kritik har 
även riktats mot detta perspektiv eftersom kvinnor uppfattas som problem och 
maktstrukturen bakom döljs (Hirdman, 1990). Dessutom anses individorienterade 
insatser ge en ganska marginell effekt i kampen för att uppnå jämställdhet, efter-
som denna typ av åtgärder sällan leder till några strukturella förändringar (Meyer-
son & Kolb, 2000). Enligt Squires (2005) kan individorienterade insatser kombineras 
med strukturorienterade insatser för att lyckas jämställdhetsintegrera verksam-
heter. 

STRUKTURORIENTERAD ANSATS
Den analytiska ansats som jag valt att kategorisera som ’strukturorienterad 

ansats’ kan liknas vid en ansats som, enligt Meyerson och Kolb (2000), innebär att 
skapa lika möjligheter för kvinnor och män som de kallar ’liberal strukturalism’. 
Detta angreppssätt bygger på att skillnader mellan kvinnor och män har strukturella 
orsaker snarare än individuella, till exempel att kvinnor möter hinder i strukturen 
som ofta kallas glastak (Kanter, 1977; Morrison et al., 1987). Istället för att fokusera 
på individuella val, egenskaper och brister fokuseras inom detta angreppssätt på 
att finna förklaringar till skillnader mellan kvinnor och män i organisationens struk-
tur, till exempel kan fördelningen av arbetsuppgifter leda till missgynnande struk-
turer, som förhindrar kvinnor att göra karriär på samma villkor som män (Jacobssen 
& Thorsvik, 2008). 

En strukturorienterad ansats söker strukturella förklaringar i kvinnor och 
mäns villkor i organisationer. Ett exempel på en strukturorienterad förklaring 
till könssegregering på arbetsplatser är att kvinnor och män har differentierade 
möjlighetsstrukturer till följd av att kvinnor och män bedöms olika vid rekrytering 
och befordran (Kanter, 1977; Meyerson & Kolb, 2000; Wahl et al., 2011). Ett struk-
turellt problem är bland annat att de egenskaper, erfarenheter och kunskaper 
som förknippas med män uppfattas som norm och värderas ofta högre, medan 
de egenskaper som förknippas med kvinnor uppfattas som avvikande, vilket kan 
förklara varför män ofta prioriteras i rekryterings- och befordringssituationer om 
bedömningarna medvetet eller omedvetet baseras på stereotypa uppfattningar 
om kvinnor och män, snarare än på sakliga bedömningar (ibid.). 



30

Kanter (1977) var en av de första som redan på sjuttiotalet övergav individu-
ella förklaringar till obalans på ledande positioner i organisationer till förmån för 
strukturella förklaringar till könsobalansen. I hennes numera klassiska bok Men and 
Women of the Corporation gjorde hon en strukturell genusanalys av arbetsorganisa-
tioner och uppmärksammade att organisationers struktur, kultur och värderingar 
skapar gränser och ramar för individers möjlighet att agera i en organisation. 

Trots att Kanters (1977) studie inte genomfördes i en akademisk kontext finner 
jag den intressant som analytiskt ramverk i syfte att öka förståelsen för att kvinnor 
och män möter olika ’möjlighetsstrukturer’, ’maktstrukturer’ och ’antalsstruk-
turer’, vilket påverkar deras möjligheter att utvecklas i organisationer och uppbåda 
resurser för att kunna nå sina mål. 

Enligt Kanters (1977) teoretiska angreppsätt är kvinnors och mäns olika 
beteenden i organisationer en följd av olika möjlighetsstrukturer, som omfattar 
individers möjligheter att förflytta sig och utvecklas i en organisation, samt deras 
möjligheter till förmåner och belöningar. Vidare uppmärksammar hon att individer 
tar till sig egenskaper som en organisation tillskriver dem, vilket innebär att männi-
skors beteende påverkas av deras position och deras upplevda möjligheter. Enligt 
hennes tes ”the job makes the person” (s.9) konstruerar kvinnor och män karak-
tärsdrag, identitet och handlingsmönster, utifrån sin position i en arbetsorganisa-
tion. Detta innebär att personer med goda karriärmöjligheter, vilket enligt Kanter 
ofta är män, tenderar att ha ett gott självförtroende, samt högre förväntningar att 
avancera än människor som upplever att de saknar karriärmöjligheter, vilket ofta 
är kvinnor. Arbeten med bristfälliga karriärmöjligheter kallar Kanter för ’dead end 
jobs’ (s.55). Individer som saknar karriärutvecklingsmöjligheter i sitt arbete kan 
utveckla en självbild anpassad till den karriärmässiga återvändsgränd som de befin-
ner sig, vilket medför att de inte visar någon karriärambition och den karriärmässiga 
återvändsgränden blir således en slags självuppfyllande profetia (Kanter, 1977). 

Maktstrukturer handlar om möjligheter att mobilisera makt och resurser utifrån 
en viss position i en organisation (Kanter, 1977). Makt kan exempelvis uppnås 
genom synliggörande av prestationer, allianser samt genom stöd från individer 
högre upp i hierarkin så kallade ’office uncles’ eller sponsorer (s.183). Enligt Kanter 
är stödpersoner/sponsorer speciellt viktiga för att kvinnor inte ska hamna i maktlösa 
positioner. Ansvarstunga positioner utan befogenheter och resurser är exempel 
på maktlösa positioner, som kan bidra till beroendesituationer och karriärmässiga 
återvändsgränder (ibid.). 

Enligt Kanter påverkar även antalsstrukturen individers möjligheter till karriärut-
veckling, eftersom gruppers sammansättning och numerära könsfördelning kan 
påverka beteenden, möjligheter och makt. Den numerära fördelningen mellan 
könen leder exempelvis till majoritets- och minoritetspositioner, där majoriteten 
ofta anger en slags standard, norm, medan minoriteten uppfattas som avvikande. 
Det är generellt svårare för kvinnor i mansdominerade grupper att ansluta sig till 
olika nätverk som domineras av män (Kanter, 1977), vilket hon förklarar i termer av 
’homosocial representation’ (s.48) som innebär att män föredrar att umgås med 
andra män och därför ofta väljer andra män vid exempelvis tjänstetillsättningar. 
Detta innebär att homosocialitet således kan fungera inkluderande för män och 
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samtidigt fungera exkluderande för kvinnor.  
Kanter (1977) diskuterar tre strukturella effekter av att vara i minoritetsposition i 

en organisation: synlighet, kontrast och assimilering av stereotyper20. Ökad synlighet 
är en minoritetseffekt som å ena sidan kan ge positiv uppmärksamhet och generera 
viktiga kontakter med personer högre upp i organisationen (s.k. office uncles). Å 
andra sidan kan ökad synlighet upplevas pressande för individer i tydlig minoritet-
sposition avseende exempelvis kön eller etnicitet (ofta kvinnor) i grupper som 
domineras av en homogen grupp (ofta män). Individer som är i tydlig minoritetspo-
sition (s.k. ’tokens’) får ofta representera sin kategori (t.ex. vad kvinnor generellt 
kan prestera), vilket innebär att en kvinnas misstag får symbolisera alla kvinnors 
misstag (Kanter, 1977 s. 382). Kanter uppmärksammar att antalet kvinnor i ett 
sammanhang spelar roll för deras möjligheter att påverka majoritetskulturen. Små 
minoritetsgrupper upplevs mindre hotfulla av majoriteteten än större minoritets-
grupper, eftersom några få individer sällan påverkar majoritetsgruppens kultur och 
normer. Enligt henne är det lättare för kvinnor i lite större grupperingar att kunna 
påverka majoritetskulturen.

Den andra minoritetseffekten är assimilering, som innebär att individer i avvikar-
position bedöms utifrån olika stereotyper och generaliseringar. Karaktäristiska 
drag tenderar att överdrivas för att överensstämma med stereotypiseringen gente-
mot alla i minoritetsgruppen. Kanter (1977) urskiljer fyra stereotyper av kvinnor: 
modern, förförerskan, maskoten och järnladyn, som medför att kvinnor inte får 
möjlighet att visa hela sin kompetens. För kvinnor är det ofta enklare att acceptera 
en stereotyp än att bekämpa den, samtidigt innebär det att när kvinnor lever upp 
till förväntade roller bekräftas dessa stereotyper (ibid.). 

Den tredje minoritetseffekten kallar Kanter (1977) kontrasteffekt, och den innebär 
att olikheter mellan majoriteten och minoriteten överdrivs. Kontrasteffekten 
uppstår när någon som avviker från majoriteten inträder i en grupp eftersom major-
iteten i samband med detta blir medveten om sin egen kultur. Kontrasteffekten kan 
exempelvis medföra att individer i minoritetsposition förblir avvikare genom att 
de utsätts för en informell isolering, genom att de exkluderas från sändlistor och 
möten. Kvinnor i minoritetspositioner förväntas många gånger bedöma sig själva 
som undantag och de kan utsättas för olika lojalitetstester för att inte uteslutas 
från gruppen. Ett exempel på lojalitetstest är att kvinnor förväntas att undan-
hålla information från andra kvinnor och anpassa sig till ett traditionellt maskulint 
beteende, som exempelvis skratta med åt sexistiska skämt för att visa att de passar 
in i gruppen. Kanters (1977) teori om kvinnors och mäns olika möjlighetsstruk-
turer har kritiserats för att den saknar ett maktperspektiv, det vill säga hur kön får 
betydelse för vem som har möjlighet att mobilisera resurser för karriärutveckling. 
Kvinnors karriärutveckling kan exempelvis begränsas av olika typer av särbehand-
lande strukturer (Husu, 2001). Enligt en offentlig utredning upplever kvinnor vid 
universitet och högskolor att de möter fler hinder i den akademiska strukturen än 
vad deras kollegor som är män gör (SOU 2005:41). Kvinnor i akademin råkar ut för 

20  Stereotyper är förenklade beskrivningar av sociala grupper, som exempelvis kvinnor och män (Ahl 2008). 
Ofta försöker kvinnor och män leva upp till sociala förväntningar och förväntar sig att andra gör det, vilket bidrar till en 
reproduktion av kön. 
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könsdiskriminering, som enligt Husu (2005) ofta består av så kallade icke-händelser, 
vilket framkommer i följande citat: ”Vad som händer kan egentligen vara att ingen-
ting händer eller att någonting som borde hända i ens karriär inte händer- man blir 
inte sedd, hörd, läst, refererad eller citerad, inbjuden, uppmuntrad, får inte stöd, 
blir inte validerad” (s.23). Könsdiskriminering i akademin sker ofta i det fördolda 
och en förklaring kan vara att exempelvis utsatta med tidsbegränsade anställningar 
döljer problematiken av rädsla att de i annat fall ska uppfattas som besvärliga och 
riskera att deras tillfälliga anställningar inte förlängs (ibid.). 

Insatser som jag kategoriserar som strukturorienterade handlar om att avlägsna 
strukturella hinder i organisationer. Dessa insatser riktas ofta till kvinnor och fokus-
erar på strukturella förhållanden som är till nackdel för kvinnor, till skillnad från de 
insatser som jag kategoriserar som individorienterade som fokuserar på individu-
ella kvinnors bristande kvalifikationer. Strukturorienterade insatser kan liknas med 
Meyersons och Kolbs (2000) ’liberalstrukturalistiska’ strategi som handlar om att 
skapa lika möjligheter oavsett kön och det angreppssätt för jämställdhetsinsatser 
som Squires (2005) kallar inkludering (inclusion), som används för att öka närvaron 
av underrepresenterat kön. Inkludering innebär att kvinnor inkluderas i den befint-
liga organisationen utan att den i grunden förändras (ibid.). Ibland används positiv 
särbehandling och kvotering för att öka andelen kvinnor i syfte att nå kvantitativ 
jämställdhet. Kvotering syftar till att öka inkluderingen av kvinnor på mansdomin-
erade områden och män på kvinnodominerade områden. Förespråkare för kvoter-
ing menar att det är ett medel för att motverka diskriminering. Motståndare menar 
dock att kvotering kränker principen att behandla människor lika genom att inte 
fokusera på meriter (Dahlerup & Freidenvall, 2008). 

När jämställdhetsinsatser har ett vidare syfte än att enbart uppnå en jämn 
representation mellan könen (kvantitativ jämställdhet) behövs exempelvis analyser 
av maktrelationer mellan könen för att nå kvalitativ jämställdhet, det vill säga lika 
möjligheter för kvinnor och män i organisationen (ibid.). Enligt Mark (2007) är 
det vanligt att kvinnor läggs till i mansdominerande miljöer utan översyn av deras 
villkor. När detta sker leder det sällan till genomgripande förändringar så länge de 
villkor som skapar och upprätthåller ojämställdheten inte förändras (Meyerson & 
Kolb, 2000). Andra exempel på hur strukturella hinder kan undanröjas för underrep-
resenterade grupper är lagstiftning, organisationspolicys, översyn av rekrytering-
sprocesser och befordringsprocesser, mentorsprogram, samt införandet av flexi-
bla arbetstider för att underlätta kombinationen av karriär och familjeansvar. Det 
har framkommit att vissa strukturella åtgärder som avser att skapa lika möjligheter 
för kvinnor och män tenderar att upprätthålla ojämställdhet, ett sådant exempel 
är föräldraledighet som främst användas av kvinnor, vilket paradoxalt bidrar till att 
förstärka stereotypa könsroller (ibid.). 

En annan sorts jämställdhetsinsatser kallar Squires (2005) ’uppvärdering’ (rever-
sal) och dessa insatser kan uppfattas som ett mer radikalfeministiskt angreppssätt 
där kvinnors erfarenheter, kunskaper och föreställda egenskaper uppvärderas. 
Meyerson och Kolb (2000) har ett liknande angreppssätt som de kallar ’värdeskill-
nader’ eller ’ståndpunktsfeminism’, som bygger på att erkänna och uppvärdera 
egenskaper och kvalifikationer som associeras med kvinnor (till exempel att vårda, 
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att lyssna, att känna), som vanligtvis nedvärderas i relation till egenskaper och 
kvalifikationer som förknippas med män (till exempel att styra, att tala, att tänka, 
att göra). Genom att lyfta fram och uppvärdera egenskaper och tillvägagångssätt 
som traditionellt associerats med kvinnor kan differentierade möjlighetsstrukturer 
minskas. Samtidigt tenderar angreppsättet att förstärka stereotypa uppfattningar 
om kategorierna kvinnor och män, samt förstärka skillnader mellan könen, medan 
skillnader inom gruppen kvinnor och gruppen män däremot döljs (Squires, 2005). 
Enligt Wahl (1992) överensstämmer stereotypa föreställningar om maskulina 
egenskaper med föreställningar om vilka egenskaper som passar för exempelvis 
ledande positioner. Eftersom stereotypisering ofta sker omedvetet tror många 
att de behandlar kvinnor och män lika trots att de baserar sina bedömningar på 
stereotypa föreställningar beroende på deras kön, vilket kan bidra till skapar 
olika förutsättningar för kvinnor och män. Meyerson och Kolb (2000) kritiserar 
uppvärderingsperspektivet eftersom det inte ifrågasätts vad som upprätthåller 
dessa ojämna maktrelationer mellan könen. 

PROCESSORIENTERAD ANSATS 
Det jag kallar en processorienterad ansats omfattas av ett angreppsätt som 

fokuserar på processernas betydelse vid förändringsarbete (Acker, 1990, 1992, 
1999). Inom den processorienterade ansatsen problematiseras dels dualistiska 
kategoriseringar såsom kvinnor och män, dels uppfattningen att kön är en robust 
kategori som symboliserar någonting människor är. Den processorienterade ansat-
sen har likheter med det genusteoretiska perspektiv som kallas ’doing gender’ som 
analyserar kön som en process som kontinuerligt skapas i relationer mellan männi-
skor (cf. Acker, 1990, 1992, 1999; Fenstermaker & West, 2002; Gunnarsson, 2003; 
West & Zimmermann, 1987). Doing gender-perspektivet fick starkt genomslag i 
Skandinavien i samband med Ackers artikel: Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of 
Gendered Organizations (Acker, 1990). Enligt Thurén (2003) skapar och återskapar 
människor ständigt kön, det är detta som avses när genusforskare talar om ’att göra 
kön’21 eller ’doing gender’, vilket är den engelska beteckningen som används i vissa 
svenska texter (Andersson, 2003; Fogelberg Eriksson, 2005). Dessa könskapande 
processer får konsekvenser för kvinnors och mäns arbetsuppgifter, utrymme, och 
tillgång till resurser i organisationen (Fenstermaker & West, 2002; West & Zimmer-
man, 1987). Korvajärvi (1998) skiljer på olika angreppsätt inom doing gender, vilka 
presenteras i tabell i kommande stycke.

21  Se t.ex. Elvin-Nowak & Thomsson, 2012; Magnusson, 1998.
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Tabell 1. Olika angreppssätt på doing gender (Korvajärvi, 1998, s. 22)

Angreppsätt/
författare

Nyckel-
processer

Forsknings-
fokus

Förväntat 
Resultat

Summering

Etnometodologiskt Interaktion

West, Zimmerman 
& Fenstermaker

Interaktion Interaktion Icke 
jämställdhet

Kulturellt Symboler

Davies Kultur Organisatorisk 
logiker

Kulturella koder

Gherardi Ceremonier Subjekt positioner Identiteter och 
könstillhörighet

Processuellt Processer och 
praktiker

Reskin & Pavdic Överdriver 
skillnader

Handlingar Könssegregering, 
underordning och 
konstruktion av kön 

Acker Fyra processer Distinktion mellan 
kvinnor och män

Dominans och icke 
jämställdhet

Korvajärvi    Reproduktion 
och förändring

Praktiker Lokal dominans 
och icke jämställdhet 

Performativt Identiteter

Butler Språk och 
upprepade 
handlingar

Diskursiva 
könsidentiteter

Performativ tillämpning

Enligt Korvajärvi (1998) använder West och Zimmerman (1987) ett etnometodol-
ogiskt angreppssätt, som fokuserar på hur kön formas genom människors interak-
tion där exempelvis normer avseende vad som är feminint och maskulint förhandlas 
fram i en process som ständigt förändras. Det kulturella angreppssättet analyserar 
kön dels som något vi gör och dels som något vi tänker. Gherardi (1994) uppmärk-
sammar hur kön skapas i symboliska strukturer som består av metaforer och 
föreställningar om maskulinitet och femininitet. Acker (1992) använder däremot ett 
processuellt angreppssätt, som bygger på en utveckling av det etnometodologiska 
angreppssättet och även inbegriper det kulturella angreppsättet. Enligt det proces-
suella angreppsättet analyseras kön som en del av de vardagliga praktikerna i en 
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organisation där könsskillnader anses befästas av aktörerna i organisationen. Butler 
(1990) använder ett performativt angreppssätt som innebär att genus analyseras 
utifrån hur det produceras i språket genom upprepande av diskursiva praktiker. 
Olika angreppsätt inverkar på vad som uppmärksammas inom ramen för jämställd-
hetsinsatser. Numera har det dock utkristalliserats en slags hybridisering i flera 
nordiska miljöer där inspiration hämtas från olika traditioner (Gunnarsson et al., 
2016). Jag har främst inspirerats av den processinriktade doing gender ansatsen när 
kön/genusprocesser i akademins vardagliga praktiker analyserades. Ackers modell 
(1990, 1999) fungerade som ett analytiskt ramverk för att förklara och synliggöra 
könskapande processer i akademin. Modellen bygger på fyra processer, varav den 
första fokuserar strukturer i organisationen, den andra omfattar symboler, bilder 
och föreställningar, den tredje processen handlar om interaktioner mellan individer 
och grupper och den fjärde fokuserar individers identitets- och meningsskapande. 
I figur 2 illustreras en version av Ackers modell (1999) och de olika processerna. 

I den första processen i Ackers modell är det organisationens strukturer som är 
i fokus, vilket exempelvis handlar om hur arbetsuppgifter fördelas. Segregering 
av arbete (horisontell och vertikal arbetsdelning) uppfattas som strukturer där 
kvinnor och män hålls isär, vilket bidrar till könsmärkta områden och positioner. 
Fördelning av arbetsuppgifter och makt bidrar till hierarki mellan olika positioner 
och kön som leder till över- och underordning, där kvinnor ofta är underordnade 
män i organisationer (Acker, 1999).

I den andra processen i Ackers modell fokuseras symboler, bilder och olika former 
av föreställningar om kvinnor och män. Det kan exempelvis vara föreställningar om 
kvinnors och mäns egenskaper och beteende, som ofta delas upp i dikotomier, 

Figur 2. Modell av kartläggning av genusprocesser inspirerad av Acker (1999). Illustration Åsa Wikberg-
Nilsson (2012).
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exempelvis vad som förknippas med femininitet och maskulinitet som ofta uttry-
cks som varandras motsatser. Symboler kan uttryckas i olika former, exempelvis 
genom språk, kultur, klädkoder och bilder i media och de kan vara både implicita 
och explicita till sin karaktär. Genom att detta betraktas som naturligt osynliggörs 
ofta maktskillnaderna mellan könen (Acker, 1999). 

Den tredje processen i Ackers modell fokuserar på interaktioner mellan olika 
individer och grupper, exempelvis relationer och interaktioner mellan kvinnor och 
män, kvinnor emellan samt män emellan. Genus är inbäddat i olika interaktioner, 
såväl formella som informella, vilket bidra till över- och underordning, samt allianser 
och exkludering. Processen som rör interaktioner kan även kopplas samman med 
mäns homosociala mönster, som kan fungera exkluderande för kvinnor och inklud-
erande för män (Acker, 1999). 

Den fjärde processen i Ackers modell, fokuserar på identiteter och omfattar hur 
individer förhåller sig till könsmärkning, hur individer skapar och återskapar sin 
könsidentitet, yrkesidentitet med mera. Denna process handlar om hur individer 
tolkar organisationers struktur, symboler och interaktioner och hur de förhåller 
sig till vad som anses som lämpligt beteende för kvinnor och män inom ramen för 
rådande föreställningar och förväntningar (Acker, 1990). Modellen fungerar som 
en teoretisk och analytisk ram för min förståelse i mitt avhandlingsarbete. Det 
processorienterade perspektivet uppmärksammar både synliga könsmönster och 
till synes könsneutrala mönster (Acker, 1992). 

I skärningspunkten mellan dessa fyra processer uppstår en så kallad ’genusord-
ning’, som Andersson (2003) beskriver som en ”fryst sekvens lyft ur en rörlig 
bild som får sin tematik från ett ständigt ordnande av genus” (s.177). Begreppen 
genusordning och ’könsordning’ används ofta synonymt och ibland används även 
begrepp som ’genussystem’, samt ’könsmaktssystem’ och ’könsmaktsordning’, i 
syfte att uppmärksamma att relationen mellan könen omfattar en maktdimension 
(Wahl et al., 2011). Enligt Hirdman (1988) är ett genussystem en dynamisk struktur 
av förväntningar, föreställningar och processer som återskapas enligt ett bestämt 
mönster. Genussystemet kännetecknas av segregering och hierarki, som präglar 
vårt sätt att tolka tillvaron och agera i den. Segregering innebär att kvinnor och 
män hålls isär genom en uppdelning av egenskaper som associeras till kvinnor 
och andra egenskaper som associeras till män, där dikotomierna kvinna och man 
uppfattas som varandras motsatser. När män utgör normen värderas de ofta högre 
än kvinnor (ibid.). Om en traditionellt mansdominerad struktur förändras genom 
att fler kvinnor integreras kan förändringen exempelvis leda till allianser män 
emellan. Med andra ord förändras interaktionerna på ett sätt som gynnar män och 
missgynnar kvinnor, vilket kan fungera som en återställande kraft mot den struk-
turella förändring som genomfördes (Abrahamsson, 2006).

Eftersom jämställdhetsinsatser är en form av förändring har jag inspirerats av 
Kurt Lewin (1951) som delar in förändringar i tre steg ’upptining’ (unfreezing) 
’förändring’ (changing) och ’återfrysning’ (refreezing) (se figur 3). Enligt Lewin 
avser förändringsprocessen att ändra människors beteende som baseras på tidig-
are lärdomar och kulturella influenser. För att nå förändring menar Lewin att det 
krävs beredskap och motivation, vilket kan ske genom att synliggöra brister i den 
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Figur 3. Förändringsmodell inspirerad av Lewin (1951).

rådande strukturen och på detta sätt tina upp frusna strukturer (’unfreezing’). 
Ur missnöjdhet över den nuvarande situationen kan behov av förändring identi-
fieras och en förändring initieras (’changing’). Det sista steget handlar om att nå 
en bestående förändring genom att bekräfta nya beteenden och identiteter, vilket 
innebär återfrysning (’refreezing’).

Tidigare forskning visar att akademin är könskodad, vilket innebär att organisa-
tionen anses vara skapad av män, för män, och baserad på normer som reflekterar 
mäns/maskulina värderingar och erfarenheter (Acker, 1990, 1992, 1999; Husu, 2005). 
Enligt Pettersson (2000) kan såväl organisationer som professioner och positioner 
vara könsmärkta. Jag har använt Ackers genusteoretiska modell för att undersöka 
hur genus konstrueras i akademins processer, strukturer, symboler, interaktioner 
och identiteter i akademin för att motivera behov av förändring i syfte att skapa 
mer jämställda processer (cf. Acker, 1990, 1992, 1999). Modellen avsåg att bidra till 
ökad förståelse för praktiska jämställdhetsinsatsers förutsättningar till förändring, 
som är avhandlingens syfte. Fokus var jämställdhetsinsatser som bedrivits vid Luleå 
tekniska universitet. 

Ackers modell har kritiserats bland annat för att processen som handlar om 
organisationers strukturer och könsuppdelning ges en alltför framträdande plats 
medan de övriga tre processerna blir mer stödjande (Korvajärvi, 1998). Denna kritik 
har ökat min förståelse för att samtliga fyra processer behöver fokuseras, något jag 
prioriterat i min forskning. Modellen har även kritiserats för att vara alltför statisk, 
vilket medför att det blir svårt att studera de förändringar som sker (Korvajärvi, 
1998; Kvande, 2003). Både Korvajärvi (1998) och Kvande (2003) betonar att förän-
dring inte behöver äga rum samtidigt i de fyra processerna i Ackers modell, förän-
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dring kan exempelvis ske på en symbolisk nivå utan att strukturerna för den skull 
förändras. 

När normer och föreställningar om kvinnor och män som tas för givna ifrågasätts 
vid jämställdhetsinsatser utlöses ofta motstånd (Wahl et al., 2008, 2011). Motstånd 
vid jämställdhetsinsatser och andra förändringsprocesser har även speglats i tidig-
are forskning22. Enligt Pincus (1997) kan motstånd kan ta sig olika former. Det kan 
vara aktivt och innebära att personer som arbetar med jämställdhet motarbetas, 
förhindras eller förlöjligas eller passivt och leda till att aktiviteter för att främja 
jämställdhet bemöts med tystnad och ointresse, nonchaleras eller glömmas 
bort. Det stötte jag själv på i min forskning. Det visade ointresset kan förstås 
som härskartekniken ’osynliggörande’, olika kommentarer som till exempel ”lilla 
gumman” kan förstås som härskartekniken ’förlöjligande’ (cf. Ås, 1978). Tidigare 
forskning har visat att motstånd kan minskas i omfattning om ledningen tydligt 
visar medarbetarna i organisationen att förändringen är viktigt och att ledningen 
står bakom den (Andersson et al., 2012; Franzén et al., 2011). 

Den processorienterade ansatsen kan jämföras med Meyerson och Kolbs (2000) 
ansats ’post equity’, som handlar om att motstå och revidera den dominerande 
diskursen. Inom den processorienterade ansatsen analyseras organisationer, mål, 
strategier, strukturer och kulturer som könskodade. Den processorienterade 
ansatsen karaktäriseras av att könsmönster analyseras som föränderliga, vilket 
öppnar för nya tolkningar. Processorienterade insatser bygger på en ambition att 
kritiskt granska formella och informella praktiker, symboler och interaktioner och 
göra dem till föremål för diskussioner och omvärdering (Alvesson & Due Billing, 
2011; Meyerson & Kolb, 2000). Denna ansats ligger nära det socialkonstruktivistiska 
angreppssättet, där genus analyseras som en organisationsprincip som formar 
sociala strukturer, identiteter och kunskap. Kön och könsskillnader uppmärksam-
mas som ett resultat ett samspel mellan människor, vilket innebär att det som 
tolkas som feminint respektive maskulint skapas och upprätthålls genom social 
interaktion (Acker, 1990; Widerberg, 1995, 2002). 

Genom att studera könskapande processer, det vill säga hur könsskillnader 
konstrueras socialt och identifiera hur organisationer producerar ojämställdhet, 
finns det även förutsättning för att kunskapen ska kunna bidra till förändring 
mot ökad jämställdhet. Det processorienterade perspektivet kan även liknas med 
Squires (2005) strategi som fokuserar på ’omvandling’ (displacement), som handlar 
om att nå bortom könsdikotomier. Denna strategi omfattar ett komplext perspek-
tiv på jämlikhet, där samspelet mellan flera maktordningar såsom till exempel 
etnicitet, religion och klass studeras. Teoretiskt är detta perspektiv inriktat på att 
uppmärksamma dold makt i rådande strukturer, snarare än hur alternativa struk-
turer kan skapas. 

22  T.ex. Amundsdotter, 2009; Amundsdotter et al., 2015; Andersson et al., 2012; Pincus, 1997; Wahl et al., 2008, 
2011. 



”Har du förmågan att ställa de rätta frågorna är du 
mer än halvvägs mot att hitta svaren” 

(Tomas J. Watson)
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Metod
I detta kapitel redogörs för avhandlingens metodologi 
och tillvägagångssätt. Vetenskapsteoretiska reflektioner, 
forskningsstrategi, forskningens validitet och reliabilitet och etiska 
överväganden förklaras. Dessutom beskrivs aktionsforskning 
och interaktiv forskning och vilka metoder som använts i 
empiriinsamling och analys. 

Vetenskapsteoretiska reflektioner 
Det finns olika inställningar till hur forskning bör bedrivas, som förenklat kan delas 

in i positivistisk och hermeneutisk forskning. Positivism och hermeneutik beskrivs 
som två ytterligheter där verkligheten antas vara objektiv och mätbar inom positiv-
ismen, medan hermeneutik står för den subjektiva uppfattningen som bygger på 
tolkningar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Det är viktigt som forskare att 
reflekterar över sina perspektivval, eftersom dessa påverkar ställningstaganden i 
forskningsprocessen, och även inverkar på vilka metoder som väljs för att besvara 
syfte och frågeställningar (cf. Widerberg, 2002).

I min forskning analyseras upplevelser och föreställningar om jämställdhet samt 
förutsättningarna för jämställdhetsinsatser i de studerade projekten, och forsknin-
gen har en hermeneutisk tolkande karaktär. Avhandlingens socialkonstruktionis-
tiska ansats betyder att världen uppfattas som socialt konstruerad (ontologi), vilket 
innebär att jag som forskare tillsammans med de människor som är verksamma i 
den undersökta kontexten är med och skapar det sammanhang som undersöks (cf. 
Burr,1995). Nedan beskrivs hur val av strategier, ansatser och metoder påverkar 
avhandlingens fokus och kunskapsutveckling. 

FORSKNINGSSTRATEGI
Forskningen inom ramen för denna avhandling präglas av en kvalitativ forsk-

ningsstrategi som fokuserar på hur aktörer tolkar den sociala verkligheten. Karak-
täristiskt för kvalitativ forskning är, enligt Widerberg (2002), att forskningen syftar 
till att ”klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper” (s.5), vilket i mitt fall 
handlar om att klargöra olika jämställdhetsinsatsers förutsättningar i akademin. 

Den kvalitativa forskningsstrategin valdes trots att både insamlandet av data, 
via intervjuer, fokusgrupper och observationer, samt analyser av materialet är 
tidskrävande och därmed kvantitativt begränsande. Med en kvalitativ forsk-
ningsstrategi kunde människors situation undersökas på ett djupare sätt jämfört 
med en kvantitativ strategi. Den kvalitativa forskningens begränsade kvantitativa 
omfattning reducerar möjligheten att generalisera resultaten till ett större antal 
studieobjekt (Kvale & Brinkman, 2009). Trots att det inte går att statistiskt general-
isera kvalitativ forskning, vilket förövrigt inte var min avsikt, är det däremot möjligt 
att göra analytiska generaliseringar till den undersökta kontexten som innebär att 
kunskapen som produceras även kan överföras till andra relevanta områden (ibid.). 
Detta medför att det som framkommit i mitt empiriska material åtminstone till viss 
del kan generaliseras till andra lärosäten i akademin. 
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Jag har inspirerats av kritisk kvalitativ forskning som i min forskning omfat-
tar kritisk reflektion av befintliga metoder och metodutveckling (cf. Widerberg, 
2002). Eftersom min forskning inkluderade vidareutveckling och anpassning av 
designmetoden persona i syfte att användas som förändringsmetod vid praktiska 
jämställdhetsinsatser, har forskningen inslag av kritisk kvalitativ forskning vilket är 
särskilt tydligt i de senare projekten som studeras i avhandlingen (Våga Genus, Mäta 
Jämt, Genusmedveten akademi).

Förgrundsgestalter och traditioner 
I detta avsnitt redogörs kort för några centrala förgrundsgestalter som jag inspir-

erats av i min forskning. En av dessa förgrundsgestalter är socialpsykologen Kurt 
Lewin, som introducerade aktionsforskning redan på 1940-talet i samband med 
sina fältexperiment. Karaktäristiskt för Lewins forskning var att integrera forskning 
och gemensamt lärande (Lewin, 1946). Han strävade efter praktisk tillämpning av 
forskningresultat och startade ’group laboratories’ och arbetade med träning av 
grupper med ett aktionsforskningsinriktat arbetssätt. Lewin hade även kontak-
ter med grundarna av The Tavistock Institute of Human Relations, som haft stor 
betydelse för den europeiska aktionsforskningen (cf. Gunnarsson et al., 2016).

Ytterligare en framträdande person inom kritisk aktionsforskning som inspirerat 
mig är Paulo Freire, en brasiliansk professor i pedagogik som fokuserade på hur 
förändring kan skapas genom medveten dialog och handling (Freire, 1972). Enligt 
Freires ’befrielsepedagogik’ kan kritisk reflektion och dialog bidra till att förtrycka-
nde strukturer synliggörs och medvetandegörandet av förtryck kan i sin tur bidra till 
ökad förändringsvilja (Berglund & Johanisson, 2007; Johansson & Lindhult, 2008). 
Teoretiskt bygger Freires forskning på en demokratisk undervisningsform, som 
inspirerat Participatory Action Research (PAR). PAR är en inriktning inom aktions-
forskning som lägger särskild vikt vid frågor som exempelvis makt, demokrati 
och empowerment. Kännetecknande för denna inriktning är att forskningen är 
deltagar- och praxisorienterad, vilket innebär att forskaren blir en i gruppen. 

Min forskning influeras även av den pragmatiska traditionen, där kunskap anses 
skapas genom praktisk handling (cf. Dewey 1997; Gunnarsson et al, 2016 Schön, 
1983). Framträdande filosofer inom pragmatismen är John Dewey och socialpsykol-
ogen Donald Schön, som argumenterar för att kunskap utvecklas genom handling. 
Dewey (1997) introducerade uttrycket ”learning by doing” (s. 232). Medan Schön 
(1983) fokuserar på hur handling och reflektion leder till kunskap genom att aktörer 
blir medveten om vad de gör medan de gör det, vilket Schön benämner som 
”reflektion-i-handling”. Detta omedelbara reflekterande skiljer Schön från ”reflek-
tion-över-handling” som innebär att i efterhand reflektera över handlandet, något 
som framför allt sker när resultatet av ett handlande inte blir det önskade (ibid.).

En annan inspirationskälla har varit Chris Argyris som initierade Action Science, 
reflekterande gemenskaper, som bygger på att olika människor med intresse för 
likartade frågor träffas, diskuterar i syfte att förändra (Argyris et al., 1985). Enligt 
Argyris, som även var en pionjär inom organisatoriskt lärande och lärande organi-
sationer, blockeras lärande i organisationer ofta på grund av människors bristande 
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förmåga att lära av misstag. Argyris och Schön (1976, 1978) utvecklade tillsammans 
teorin om ’single loop’-lärande och ’double loop’-lärande. Single loop-lärande kan 
beskrivas son en enklare form av lärande som bygger vidare på redan existerande 
kunskap. Förenklat handlar single loop-lärande om att korrigera fel som upptäcks 
för att på detta sätt kunna göra detta bättre. När en organisation tillämpar single 
loop-lärande handlar det exempelvis om att korrigera strategier utan att förändra 
det ramverk av normer och värderingar som råder inom organisationen. Medan 
double loop-lärande däremot beskrivs som processer av återkoppling (loopar) 
mellan individer, grupper och hela organisationen. Double loop-lärandet har ett 
kritiskt inslag som innebär att när fel upptäcks ifrågasätts rådande förutsättningar, 
som exempelvis riktlinjer, för att söka svar på varför problemen uppstod (ibid.).

AKTIONSORIENTERAD INTERAKTIV FORSKNINGSANSATS 
Min forskning har influerats av aktionsforskning23, som har många olika inrikt-

ningar, vilka kan beskrivas som hybrider (Gunnarsson et al. 2016). Några gemen-
samma nämnare för olika inriktningar inom aktionsforskning är dialog, delaktighet, 
samverkan mellan forskare och andra aktörer berörda av forskningen, en strävan 
efter gemensamt lärande, ny kunskapsproduktion och förändring (Aagaard Nielsen 
& Svensson, 2006; Hansson, 2003; Winther Jørgensen, 2008). Eftersom aktions-
forskarens roll är både att studera förändringsprocesser och bidra till utveckling 
genom att stödja reflektion över hur saker och ting är samt hur de skulle kunna 
vara innebär det att aktionsforskning inte är neutral (Berge & Ve, 2000). Aktionsfor-
skare tar, enligt Svensson (2008), ställning för att stärka marginaliserade grupper, 
exempelvis kan forskare ge röst åt grupper som vanligtvis inte kommer till tals. I 
aktionsforskning är en normativ förändring ett tydligt uttalat mål och forskarna är 
drivande förändringsagenter (Gunnarsson, 2006, Svensson, 2008). 

Angreppsättet i denna avhandling utgörs av ’interaktiv forskning’, som jag 
betraktar som en del av aktionsforskningsfältet. Lennart Svensson är en av dem 
som utvecklat begreppet interaktiv forskning24 inom det sociologiska fältet för att 
beskriva forskningen i nära samverkan med olika aktörer som berörs av forsknin-
gen (Svensson, 2008). Det finns både likheter mellan aktionsforskningen och den 
interaktiva forskningen och en stor variation gällande hur forskning bedrivs inom 
båda dessa ansatser. Några kännetecken är att i den interaktiva forskningen25 är 
fokus på förändring inte lika uttalad som i aktionsforskningen26. I den interak-
tiva ansatsen fokuseras på delaktighet och samverkan mellan forskare och övriga 
aktörer i den undersökta verksamheten och gemensam kunskapsbildning, som är 
både teoretiskt utvecklad och praktiskt användbar (Aagaard Nielsen & Svensson, 
2006). Forskarnas roll är mer stödjande i interaktiv forskning medan de är mer 
drivande i aktionsforskning (Svensson, 2008). 

I denna avhandling fokuseras inte på skillnaderna mellan dessa ansatser utan 
23  Aktionsforskning, är ett samlingsnamn som exempelvis omfattar ’Action Research’ ’Participatory Research’, 
’Participatory Action Research’ (PAR) och ‘Interaktiv forskning’. För en utförligare beskrivning av Aktionsforskning och 
dess inriktningar se exempelvis Action Research for Democracy (Gunnarsson et al., 2007, 2016) och Handbook for Action 
Research (Reason & Bradbury, 2001)
24   Begreppet interaktiv är sedan länge ett vedertaget begrepp inom det tekniska forskningsfältet där det står 
för interaktioner mellan människa och maskin.
25  För mer ingående förståelse av den interaktiva forskningsansatsen se exempelvis ”Gemensamt kun-
skapande”- den interaktiva forskningens praktik (Johannisson et al., 2008).
26  Internationellt används generellt begreppet aktionsforskning.
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jag har valt att hämta inspiration både från aktionsforskning och interaktiv forsk-
ning. En inspirationskälla har varit antologin Action Research for Democracy 
(Gunnarsson et al., 2016) och även antologin Gemensamt kunskapande - den inter-
aktiva forskningens praktik (Johannisson et al., 2008) har bidragit till inspiration 
och kunskap. Begreppet ’gemensamt kunskapande’ skapas ur samspelet mellan 
konkret handling och reflektion (ibid.). 

PRAGMATISK OCH KRITISK AKTIONSFORSKNING  
Inom aktionsforskning finns det olika traditioner, varav en pragmatisk och en 

kritisk tradition (Aagaard Nielsen & Nielsen, 2006). Den pragmatiska traditionen 
karakteriseras av att tolkning och gemensam handling inte går att skilja från varan-
dra och den syftar till att åstadkomma en dialog deltagarna emellan som ska result-
era i förändrade diskurser (Aagaard Nielsen & Steen Nielsen, 2006; Aagaard Nielsen 
& Svensson, 2006). I en pragmatisk tradition skapas kunskap genom erfarenhet 
och handling och inte i underliggande teorier (Svensson et al., 2007).  Praktiken 
är grunden, men teori kan fungera som ett verktyg för att förändra erfarenheter 
(ibid.). Enligt Johansson och Lindhult (2008) värderas handling högre än teori i den 
pragmatiska traditionen och den anses lämplig i situationer som kräver omedelbar 
handling. Den pragmatiska traditionen, som Herr och Anderson (2005) kallar för 
’organizational development learning’, kännetecknas av konsensus och undvikande 
av konflikter. 

 I min forskning strävade jag efter kunskapsutveckling med hjälp av olika 
praktiska aktiviteter, som exempelvis forumteater, där deltagarnas handling 
främjas genom reflektion och dialog. De rollspel som utspelas inom ramen för 
forumteatern var konkreta exempel på bristande jämställdhet som framkommit i 
det empiriska materialet. I dessa rollspel synliggörs bristande jämställdhet därefter 
får de medverkande aktörerna stoppa rollspelet och testa alternativa sätt att 
hantera den problematik som rollspelen tar upp, vilket innebär ett handlingsorient-
erat tillvägagångssätt. Rollspelen fungerar som utgångspunkt för kritiskt reflekter-
ande dialoger mellan forskare och övriga medverkande aktörer över nuläget och 
hur det skulle kunna se ut i framtiden i syfte att få deltagarna att inse värdet av en 
förändring (cf. Schön, 1983). Detta är ett arbetssätt där nya insikter skall stödja ett 
förändrat handlingsmönster (cf. Callerstig et al.,  2011). 

KRITISK AKTIONSFORSKNING 
Den kritiska traditionen bygger på samspel mellan teori och praktik, på ett sätt 

som liknar ’kritisk teori’ och inspireras av ’critical utopian action research’ (Aagaard 
Nielsen & Steen Nielsen, 2006). Den kritiska interaktiva traditionen handlar om 
att problematisera förgivettagna uppfattningar, vilket exempelvis kan ske genom 
att lyssna, föra dialog, reflektera och ompröva till synes självklara uppfattningar 
(Berglund & Danilda, 2008). I aktiviteter som värderingsövningar i (Mäta Jämt) 
fanns exempelvis inslag av den kritiska traditionen. Syftet var att granska och 
problematisera rådande normer och värderingar, samt föra en dialog om detta 
med de medverkande aktörerna, vilket utgjorde grund för kritisk nyorientering 
(cf. Aagaard Nielsen & Steen Nielsen, 2006; Berglund & Johannisson, 2007). Enligt 
Johansson och Lindhult (2008) passar den kritiska traditionen väl i situationer där 
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kritiskt tänkande och reflektion måste föregå handling. Inom den kritiska tradition 
fungerar teori som verktyg för reflektion (ibid.).

Herr och Anderson (2005) kallar den kritiska forskningen för ’participatory 
research’ och beskriver att den utforskar områden som deltagare/praktiker anser 
vara viktiga för att de sedan ska kunna påverka dessa områden genom egen 
handling och på så vis bidra till förändring. I min forskning om jämställdhetsinsat-
ser inspirerades jag bland annat av Freires (1972) teorier om lärande som innebär 
att kunskapsutveckling sker genom dialog och medvetandegörande av diskrimin-
erande strukturer. I framförallt tre av projekten (Våga Genus, Mäta Jämt och Genus-
medveten akademi) präglades mitt angreppsätt av den kritiska traditionen när jag 
som forskare tillförde en teoretisk grund till jämställdhetsinsatser, som till exempel 
innebar att deltagarna i egna genusanalyser fick granska görandet av kön i den 
egna organisationen utifrån de genusteoretiska analysdimensioner strukturer, 
symboler, interaktioner och identiteter (cf. Acker, 1990, 1992, 1999; West & Zimmer-
man, 1987). Vid seminarier/workshopar uppmanades deltagarna att kritiskt reflek-
tera över hur kön skapas och återskapas, samt kring rådande normer, värderingar 
och fördomar som framkommit och hur dessa påverkar jämställdhet. Därefter fick 
deltagarna i uppgift att fundera igenom hur ökad jämställdhet kan nås och vilka 
förändringar som krävs. Jag har hämtat inspiration av tidigare forskning inom detta 
område27. 

GENUSTEORETISK DIMENSION I AKTIONSFORSKNING 
Jag har valt att använda en genusteoretisk dimension i min forskning om 

jämställdhetsinsatser, något som praktiska jämställdhetsinsatser ofta saknar 
(Dahlerup, 2010). Genusteori kan enligt Wetterberg (2002) innebära ”att inhämta 
kunskap om genusstrukturen i samhället och arbeta med jämställdhet är som att 
sätta på sig nya glasögon” (s.8). Annorlunda uttryckt kan den genusteoretiska 
dimensionen bida till att akademin betraktas genom ’genusglasögon’ vilket förhop-
pningsvis leder till att akademin kan analyseras på ett mer genusmedvetet sätt. 
Forskarens val av perspektiv påverkar vad forskaren varseblir både i undersöknings- 
och analysprocessen, vilket således även får betydelse för resultaten (Widerberg, 
2002). I min forskning synliggjordes hur föreställningar om kvinnor och män påver-
kade deras val och villkor i akademin och genusteori bidrog till förklaringar till den 
bristande jämställdheten och förutsättningar för jämställdhetsinsatser i akademin 
(cf. Acker, 1992; Meyerson & Kolb, 2000). 

Enligt Widerberg (2002) tematiseras forskarens insamlade empiri och materialet 
filtreras sedan genom de teoretiska perspektiv som forskaren valt och de intressen 
som forskaren har. Den genusteoretiska dimension som jag valt att filtrera min 
forskning genom är det så kallade ’doing gender’-perspektivet (cf. Acker, 1990, 
1992, 1999; Fenstermaker & West, 2002; Gunnarsson, 2003, 2016; Gunnarsson 
& Westberg, 2007; West & Zimmerman, 1987). Inom ’doing gender’-traditionen 
analyseras kön som ett görande, en interaktiv handling mellan kvinnor och män, 
samt mellan kvinnor och mellan män (cf Acker, 1990, 1992, 1999) vilket gör att 
teorin passar att kombinera med aktionsforskning/interaktiv forskning (Gunnars-

27  T.ex. Amundsdotter, 2009; Andersson, 2012; Andersson et al., 2013; Fenstermaker & West, 2002; Gunnarsson, 
2003, 2006, 2007, 2016; Gunnarsson et al., 2016; Lindberg, 2010; Lindberg et al. 2015; Wennberg et al., 2013. 
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son, 2003, 2007, 2016). Båda dessa ansatser betonar vikten av att utvidga arenan 
för vetenskaplig kunskapsproduktion genom att inkludera fler människor och 
perspektiv (cf. Johannisson et al., 2008). Den genusvetenskapliga traditionen 
strävar efter att integrera erfarenheter från människor av underrepresenterat eller 
missgynnat kön inom olika områden medan den interaktiva traditionen strävar 
efter att involvera aktörer med praktisk erfarenhet av det som undersöks (Gunnars-
son, 2003). Jämställdhetsinsatser som kombinerar genusteoretisk kunskap med 
interaktiva metoder ger bättre förutsättningar för ökad genusmedvetenhet och ny 
kunskap (Callerstig et al., 2011; Lindholm, 2011; Gunnarsson, 2003, 2016; Lindberg, 
2010, 2014; Lindberg et al., 2015). Genom att kombinera forskningsansatserna kan 
en djupgående förståelse nås av de processer som studeras. Amundsdotter (2009) 
kallar forskning som aktivt försöker synliggöra och förändra de sätt som kön görs 
på och som bedrivs tillsammans med dem som berörs av forskningen för ’aktions-
orienterad genusforskning’. 

I min forskning kombinerades genusforskning och interaktiv forskning främst i 
tre av fem forskningsprojekt (Våga Genus, Mäta Jämt och Genusmedveten akademi) 
som denna avhandling baseras på. I Våga Genus samverkade genusforskare och 
forskare i innovationsprojektet DARE (Development Arena for Research and Entre-
preneurship) och LTU Business. I Mäta Jämt skedde samverkan dels mellan projek-
tledare och forskare vid Luleå tekniska universitet och universitetet i Uleåborg, 
samt med representanter från olika IT-företag. I Genusmedveten akademi samver-
kade forskare med universitetets HR-avdelning, anställningsnämnder, samt med 
en rekryteringsgrupp i samband med tillsättningen av en professur. De övriga två 
projekten (Satsa Friskt och IDAS) bedrevs inte interaktivt/aktionsorienterat under 
projektens löptid. Däremot, efter att projekten formellt avslutats samverkade jag 
som forskare med övriga aktörer, som exempelvis universitetets HR-avdelning och 
deltagare vid universitetets handledarutbildning för att tillsammans med dessa 
kritiskt reflektera över insamlad data. Jag ansluter mig till de forskare som anser att 
en interaktiv forskningsansats lämpar sig väl för att studera förändringsarbete och 
skapa gemensam kunskap tillsammans med dem som befinner sig i den studerade 
verksamheten28.

LÄRANDE SOM DIMENSION I AKTIONSFORSKNING
En inspirationskälla i min forskning var som tidigare nämnts Schöns (1983) 

pragmatiska aktionsforskning, som bidrar till ett handlingsbaserat lärande. En 
annan källa till inspiration var Dewey (1933) som tidigt fokuserade på reflektionens 
betydelse för lärande och menade att mycket av vårt agerande sker rutinmässigt 
och inte är något vi reflekterar över. Enligt honom kan reflektion synliggöra konse-
kvenser av olika agerande och bidra till viljan att åstadkomma förändring. I min 
forskning, som vilade på en genusteoretisk grund, reflekterades exempelvis över 
agerandet i vardagligsituationer för att synliggöra det förgivettagna och skapa 
motiv att förändra dessa processer. Enligt Aagaard Nielsen och Svensson (2006) 
finns det ett behov av en förändrad kunskapsbildning som motvikt till den tradi-
tionella slutna akademiska kunskapsproduktionen. Jag lyfter upp lärande som en 

28  T.ex. Aagaard Nielsen & Svensson, 2006; Andersson, 2012; Berglund & Danilda, 2008; Callerstig et al., 2011; 
Gunnarsson, 2006, 2016; Gunnarsson & Westberg, 2007; Lindberg 2010, 2014; Lindberget al, 2015.



46

dimension i aktionsforskning och interaktiv forskning eftersom flera forskare har 
uppmärksammat att när forskare interagerar med andra aktörer skapas förutsät-
tningar för ett erfarenhetsbaserat lärande där teoretiska och praktiska kunskaper 
vävs samman (Gunnarsson 2006, 2016; Johannson et al., 2008; Svensson & Aagaard 
Nielsen, 2006a, 2006b; Svensson, 2008). När kunskap utvecklas i nära samver-
kan med aktörer som verkar i den kontext som undersökts anses kunskapen bli 
mer kontextuellt tillförlitlig eller ’socialt robust’ (Gunnarsson, 2006, 2007, 2016; 
Nowotny et al., 2001). En forskningsprocess som involverar både forskare med 
teoretisk kunskap och berörda aktörer med praktisk kunskap ger goda förutsät-
tningar att uppnå en mer hållbar förändring som inte lika lätt återgår till gamla 
mönster när projektet avslutas, vilket kan benämnas som ’återställningsmekanis-
mer’ (cf. Abrahamsson, 2000)
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Tabell 2. Projektöversikt

Projektöversikt
ÅR 2005-2008 2006-2009 2009-2013

PROJEKT Satsa Friskt IDAS Våga Genus

FINANSIÄR Utvecklingsrådet 
numera Partsrådet

Luleå tekniska 
universitet (LTU)

Vinnova

PROJEKTETS SYFTE Undersöka 
arbetsförhållandena 
ohälsa och kön

Undersöka 
karriärstrukturer och 
kön

Undersöka akademiskt 
entreprenörskap ur ett 
genusperspektiv

AVHANDLINGENS SYFTE Syftet är att öka kunskapen om jämställdhetsinsatsers förutsättningar i 
akademin

ANSATS Kvalitativ Kvalitativ Kvalitativ

TEORI Karasek & Theorell Kanter Acker

GENUSPERSPEKTIV Individorienterat Individorienterat
Strukturorienterat

Processorienterat
Socialkonstruktivistiskt

METODER/AKTIVITETER Intervjuer (workshop, 
persona, scenario e. 
projektets slut)

Intervjuer (workshop, 
persona, scenario e. 
projektets slut)

Intervjuer, deltagande 
observationer, workshop, 
persona och scenario

INTERVJUER 60 (37 kvinnor, 23 
män)

32 (18 kvinnor, 14 män) 74 (43 kvinnor, 31 män)

VARAV
LÄRARE

33 (22 kvinnor, 4 män) 24 (12 kivnnor, 12 män) 31 (19 kvinnor, 12 män)

PROFESSORER 8 (4 kvinnor, 4 män) 4 (1 kvinna, 3 män) 7 (3 kvinnor, 4 män)

LEKTORER 8 (5 kvinnor, 3 män) 14 (7 kvinnor, 7 män) 17 (11 kvinnor, 6 män)

ADJUNKTER 17 (13 kvinnor, 4 män) 6 (4 kvinnor, 2 män) 7 (5 kvinnor, 2 män)

DOKTORANDER 27 (15 kvinnor, 12 män) 8 (6 kvinnor, 2 män) 25 (13 kvinnor, 12 män)

STUDENTER 10 (7 kvinnor, 3 män) 

FRISK/SJUKSKRIVEN 32 friska/ 28 
sjukskrivna

PROJEKTLEDARE/EJ DISP. 8 (4 kvinnor, 4 män) 

LÄROSÄTEN LTU, UmU, MiUn LTU LTU, UmU

FORSKNINGSOMRÅDEN Arbetsförhållanden (o)
hälsa & kön

Karriärutveckling, 
genus och jämställdhet

Akademiskt 
entreprenörskap, genus 
och jämställdhet

INTERVJUER/OBSERVA-
TIONER

60 intervjuer varav 4 
via telefon

12 intervjuer 74 intervjuer, varav 5 
via telefon, deltagande 
observationer

ÅLDER 20-66 år 20-61 år 21-65 år

WORKSHOP Handledarutbildning 
(75), Doktoranddag 
(20) Fastelab (12) 

Handledarutbildning 
(75), Musikhögskolan 
(12) Teaterhögskolan 
(21) 

Kreativt entreprenörskap 
(12), Jämställda projekt 
(9), Jämställd IT (14), 
Reflexiv ö (25), Personas 
(16), Mångfald (15)
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Projektöversikt
ÅR 2010-2012 2010-2013
PROJEKT Genusmedveten akademi Mäta Jämt
FINANSIÄR Delegationen för jämställdhet i 

högskolan
Interreg

PROJEKTETS SYFTE Undersöka rekryteringsprocessen vid 
LTU ur ett genusperspektiv

Testa metoder för jämställdhets- 
och mångfaldsarbete, utveckla ett 
verktyg för att mäta jämställdhet

AVHANDLINGENS 
SYFTE

Syftet är att öka kunskapen om jämställdhetsinsatsers förutsättningar i 
akademin 

ANSATS Kvalitativ/Interaktiv Kvalitativ/Interaktiv

TEORI Acker Acker

GENUSPERSPEKTIV Processorienterat
Socialkonstruktivistiskt

Processorienterat
Socialkonstruktivistiskt

METOD/AKTIVI-
TETER

Intervjuer, observationer, workshop, 
persona och scenario

Intervjuer, fokusgrupper, 
workshops, persona, scenario, 
deltagande observationer av 
värderingsövningar och forumteater, 
genusanalyser

INTERVJUER 17 intervjuer (9 kvinnor, 8 män) 12 intervjuer (6 kvinnor, 6 män) 2 
fokusgrupper (8pers)

VARAV
LÄRARE

8 (4 kvinnor, 4 män)

PROFESSORER 4 (2 kvinnor, 2 män) 2 (1 kvinna, 1 man)

LEKTORER 4 (2 kvinnor, 2 män) 3 (2 kvinnor, 1 man)

ADJUNKTER

DOKTORANDER 1 (1 kvinna) 1 (1 kvinna)

STUDENTER

FRISK/SJUKSKRIVNA

PROJEKTLEDARE/ 
EJ DISP. 

8 (4 kvinnor, 4 män) 6 (2 kvinnor, 4 män)

LÄROSÄTEN LTU LTU, UmU

FORSKNINGSOM-
RÅDEN

Kompetensförsörjning, genus och 
jämställdhet

IT, jämställdhet och mångfald

INTERVJUER/OBSER-
VATIONER

Intervjuer (17 st), observationer ASN 
(17 st) Rekryteringsgrupp (4)

Intervjuer (12 st), 2 fokusgrupper 
(8 pers)

ÅLDER 24-60 år 29-59 år

WORKSHOP Handledarutbildning (75), workshop 
personal (35) workshop ASN (15)

Skapa personas (13), 
Värderingsövningar (25), 
Genusobservationer (5), Från ord till 
handling (15), Jämställdhet (13), 
Mångfald (15), 
Forumteater (12)
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Datainsamlingsmetoder 
INTERVJUER
Intervjuer var en av de metoder som användes för insamling av data i samtliga 

fem projekt (Satsa Friskt, IDAS, Våga Genus, Mäta Jämt, Genusmedveten akademi) som 
denna avhandling baseras på. De flesta intervjuerna var personliga intervjuer och 
dessutom genomfördes ett fåtal telefonintervjuer. Genom intervjuer undersöktes 
intervjupersonernas attityder och föreställningar kring jämställdhet och jämställd-
hetsinsatser i akademin, eftersom jag i likhet med Widerberg (2002) uppfattar 
intervjupersonerna som bärare av sociala mönster som kan bidra till förståelse för 
det undersökta området. 

 w I Satsa Friskt söktes svar på varför kvinnor var överrepresenterade bland 
långtidssjukskrivna i akademin genom 60 intervjuer med doktorander 
och lärare (37 kvinnor, 23 män) vid tre lärosäten, varav nästan hälften 
(28 stycken) av dessa vid tidpunkten för intervjun var eller hade varit 
långtidssjukskrivna. 

 w I IDAS kartlades lärares och doktoranders upplevelser av karriärutveckling 
vid Luleå tekniska universitet genom två intervjuomgångar med totalt 32 
doktorander och lärare (universitetsadjunkter, biträdande lektorer, lektorer, 
biträdande professorer och professorer), varav 18 kvinnor och 14 män. 

 w I Våga Genus efterforskades kvinnors och mäns uppfattning om innovationer, 
entreprenörskap, och kommersialisering av forskning i olika forskningsmiljöer 
med utgångspunkt i 74 intervjuer med studenter, doktorander, forskare 
och lärare (universitetsadjunkter, biträdande lektorer, lektorer, biträdande 
professorer, professorer), varav 43 kvinnor och 31 män.

 w I Mäta Jämt undersöktes föreställningar om jämställdhet och mångfald genom 
12 intervjuer, med forskare, projektledare och andra aktörer inom IT-området, 
varav 6 kvinnor och 6 män. 

 w I Genusmedveten akademi granskades kompetensförsörjningsprocessen vid 
Luleå tekniska universitet, genom 17 intervjuer (varav 9 kvinnor, 8 män) med 
doktorander och lärare, samt personal vid universitetets HR-avdelning.  

Därutöver analyserades förutsättningarna för de jämställdhetsinsatser som 
genomförts inom ramen för de olika projekten. Eftersom projektens syften inte var 
att kvantifiera, gjordes så kallade strategiska urval av intervjupersoner utifrån urval-
skriterier som fakultet, institution, avdelning, befattning, kön och ålder. Målsättnin-
gen var att nå en heterogen grupp intervjupersoner som speglade olika områden 
och befattningar i akademin. Intervjuerna tog en till två timmar och genomfördes 
vanligtvis på mitt eller intervjupersonernas arbetsrum alternativt i ett konferens-
rum på campusområdet. Förutom ett fåtal intervjuer med långtidssjukskrivna som 
skedde i intervjupersonernas bostad. 

Eftersom deltagarna associerade universitetet som orsaken till sjukskrivningen, 
uppgav de att de mådde dåligt av att vistas på campusområdet. Intervjuerna karak-
täriseras som semistrukturerade, vilket innebär en intervjuform, som utgår från 
en frågemall bestående av ett antal områden/teman. Intervjun ger utrymme för 
intervjupersoner att fritt formulera svar samt möjlighet för den som håller i interv-
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jun att ställa följdfrågor för att förtydliga eventuella oklarheter (Widerberg, 2002). 
Kvale och Brinkmann (2009) kallar denna typ av intervjuform för explorativ och 
beskriver att den är ett mellanting mellan ett öppet samtal och en formaliserad 
intervju. Intervjuerna i de olika projekten baserades på olika intervjuguider som 
utgår från teman och frågeställningar inom respektive område. Intervjuerna inleds 
med öppna frågor för att ge intervjupersonerna möjlighet att så fritt som möjligt 
beskriva sin synvinkel på det som undersöktes, vilket vid behov följs upp med följd-
frågor. Intervjuguiderna fungerade som en kompass som underlättade att behålla 
fokus på respektive studies syfte och vid behov leda samtalet tillbaka till aktuella 
teman. Intervjuguiden möjliggjorde att stämma av ifall alla relevanta teman täckts 
in, utan att för den skull begränsa möjligheterna att följa upp intressanta aspekter i 
intervjupersonernas berättelser som inte efterfrågas (ibid.). 

Intervjupersonernas beskrivningar bidrog till ökad förståelse för hur genus, 
jämställdhet och mångfald uppfattas och vilka jämställdhetsinsatser som vidtagits. 
Kunskap om jämställdhet och olika jämställdhetsinsatsers förutsättningar utkristal-
liserades vartefter intervjusammanställningarna analyserades och tematiserades 
och olika mönster och avvikelser framträdde i materialet. Intervjuerna bandades, 
ifall intervjupersonerna samtyckte till detta, vilket möjliggjorde att i efterhand 
exempelvis hämta direkta citat, för att levandegöra empirin. I avhandlingen 
användes citat för att synliggöra mönster som framkommit i det empiriska materi-
alet och avvikelser från dessa mönster synliggjordes också med citat för att ge en 
nyanserad bild av det som framkommit i intervjuerna. 

FOKUSGRUPPER
I ett av projekten (Mäta Jämt) inom avhandlingen används fokusgrupper, vilket 

är en form av gruppintervjuer där en mindre grupp människor möts för att disku-
tera ett givet ämne med varandra (cf. Wibeck, 2010). Fokusgrupper ger forskaren 
goda förutsättningar att uppnå en förståelse för deltagarnas erfarenheter och 
sätt att se på världen (ibid.). Det är en metod som på senare år blivit allt vanlig-
are inom samhällsvetenskaplig och feministisk forskning. Metoden används för att 
undersöka människors erfarenheter och attityder om ett visst fenomen (ibid.).  

I Mäta Jämt, användes fokusgrupper för att diskutera olika teman kopplat till 
genus och jämställdhet. I dessa gruppdiskussioner framkom deltagarnas olika 
uppfattningar och genom det interaktiva upplägget möjliggjordes kritisk reflektion 
kring olika teman vilket i sin tur bidrog till ökad förståelse för deltagarnas egna och 
övriga deltagares intressen, normer och värderingar (Wibeck, 2010). Medan indivi-
duella intervjuer gav input från en person åt gången gav fokusgrupper synpunkter 
från flera personer samtidigt. Vid fokusgrupper har forskare och deltagare ett mer 
demokratiskt inflytande över vilka aspekter som lyfts upp i diskussionerna, jämfört 
med individuella intervjuer som styrs mer av forskaren. Vid fokusgrupper anses 
maktförhållandet mellan forskare och övriga deltagare utjämnas, vilket ligger i 
linje med både den interaktiva och den feministiska forskningens principer om ett 
jämbördigt erfarenhetsutbyte mellan forskare och övriga deltagare i ett gemen-
samt lärande (cf. Amundsdotter, 2009; Gunnarsson, 2006; Hansson, 2003). 
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I projektet Mäta Jämt genomfördes två fokusgrupper som fokuserade på 
jämställdhet och mångfald i en IT-miljö, varav en av fokusgrupperna var med akade-
miker (3 personer) i projektet medan den andra fokusgruppen var med personer 
som arbetar på IT-företag (5 personer). Under några timmar diskuterades begrepp 
som jämställdhet och mångfald och min roll under dessa fokusgrupper var att 
fånga deltagarnas åsikter, attityder, tankar och värderingar om jämställdhet och 
mångfald och vad det betyder för dem yrkesmässigt och privat. Det som framkom 
vid dessa fokusgrupper användes senare som underlag vid workshopar i projektet.

KLASSISKA OCH DELTAGANDE OBSERVATIONER 
Jag använde observationer (klassiska och/eller deltagande) i tre av projekten 

(Våga Genus, Mäta Jämt och Genusmedveten akademi). Enligt Widerberg (2002) är 
observationer en metod som innebär att forskaren studerar, registrerar och tolkar 
kroppsliga och språkliga uttryck och ageranden. Observationer anses vara använd-
bara för att samla information om individers beteende i olika situationer i verkliga 
livet, vilket innebär att forskaren kan fördjupa sig i en situation och systematiskt 
observera exempelvis individers relationer, handlingar och interaktioner med 
varandra (ibid.). 

I två av projekten (Våga Genus, Mäta Jämt) genomfördes deltagande observationer 
av projektmöten, där jag som forskare deltog på mötena på samma villkor som de 
övriga deltagarna i det sammanhang som undersöktes. Jag studerade könsfördeln-
ing bland mötesdeltagarna, deras interaktioner, vilka områden som prioriterades 
på mötena, samt vem som fick mest respektive minst talutrymme. Mina observa-
tioner hade en genusteoretisk utgångspunkt och analyserades på ett systematiskt 
sätt utifrån Ackers (1990, 1992, 1999) analytiska ingångar: strukturer, symboler, 
interaktioner och identiteter. Materialet användes i projektens workshopar för 
att adressera bristande jämställdhet i akademin. Vid dessa projektmöten genom-
fördes deltagande observationer, där jag var observatör samtidigt som jag även 
deltog i mötena. Deltagandet gav mig närhet till det området som undersöks och 
troligtvis tillgång till mer information och kunskap om kontexten jämfört med om 
exempelvis intervjuer använts. Samtidigt som närhet även kan bidra till att forska-
rens distans och kritiska förhållningssätt kan svikta. 

I två av projekten (Mäta Jämt, Genusmedveten akademi), introducerades 
deltagarna i hur de kan göra egna genusobservationer i sina respektive organ-
isationer. Deltagarnas egna genusobservationer var en övning för att synliggöra 
bristande jämställdhet på den egna arbetsplatsen och öka deltagarnas medvet-
enhet om genus och förståelse för vikten av jämställdhetsinsatser (cf. Amunds-
dotter, 2009). När deltagarna observerade sina organisationer, genom så kallade 
’genusglasögon’, blev de medvetna om skillnader mellan könen (ibid.). Deltagarna 
i de interaktiva projekten (Våga Genus, Mäta Jämt och Genusmedveten akademi) fick 
uppdrag att själva observera möten eller fikarummet för att öva sin förmåga att bli 
medveten om genusskillnader. Inför de egna genusobservationerna instruerades 
deltagarna att exempelvis observera hur ordet fördelas, vem som får/tar plats, vem 
som lyssnas på, kroppsspråk, samt undersöka om härskartekniker, som exempel-
vis osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information förekom. I denna 
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aktivitet användes Ackers modell (1990, 1992, 1999) som ett metodologiskt verktyg 
för att undersöka hur genus skapas i strukturer, symboler, interaktioner och 
identiteter. Resultatet av deltagarnas egna genusobservationer lyftes sedan upp 
vid en workshop där deltagarna gavs tillfälle att kritiskt reflektera över bristande 
jämställdhet i den egna organisationen.

I ett av projekten (Genusmedveten akademi) genomfördes klassiska observa-
tioner av rekryteringssituationer vid ett antal av anställningsnämndernas möten 
samt observationer av en rekryteringsgrupp som sammanställts för en professors-
rekrytering. I ett annat projekt (Mäta Jämt) genomfördes klassiska observationer av 
olika interaktiva övningar för att synliggöra föreställningar, diskurser, normer och 
värderingar avseende genus och jämställdhet, och kritiskt reflektera över detta i 
olika workshopar. De övningar som observerades presenteras kort nedan.

VÄRDERINGSÖVNINGAR 
Värderingsövningar är en metod som bygger på samtal om värderingar, som 

har sitt ursprung i metoden ’aktiva värderingar’ som introducerades i Sverige av 
John Steinberg (1994). Värderingsövningar syftar till att medvetandegöra rådande 
normer, värderingar och tankar i en grupp, få igång reflekterande samtal och initi-
era förändring (Amundsdotter & Gillberg, 2001, Hjertson & Svaleryd, 2011). Vid 
värderingsövningarna får en grupp människor lyssna på varandras åsikter och det 
finns möjlighet att under övningen ompröva sina egna ställningstaganden (ibid.).

I Mäta Jämt används värderingsövningar både när projektet inleddes för att 
belysa gruppens åsikter, tankar och medvetenhet om genus, jämställdhet och 
mångfald och även i slutskedet av projektet för att synliggöra ifall gruppens 
åsikter, tankar och medvetenhet förändrats. Värderingsövningarna var en del av 
mätverktyget som utvecklas inom ramen för projektet. I projektet användes olika 
etablerade värderingsövningar, exempelvis ’heta stolen’ och ’fyra hörn’ som en 
ingång till samtal om olika förhållningssätt kring kön och för att synliggöra värde-
ringar. Övningarna beskrivs kort nedan.

Heta stolen
’Heta stolen’ är en värderingsövning som inleds med att deltagarna sätter sig på 

stolar i en ring på golvet och därefter får de ta ställning till ett antal påståenden. När 
deltagarna håller med om ett påstående reser de sig upp och byter plats med någon 
annan som rest sig upp, medan de som inte håller med eller är tveksamma däremot 
sitter kvar på sin stol Övningen avslutas med att de medverkande deltagarna får 
motivera sitt handlande (cf. Amundsdotter & Gillberg, 2001; Hjertsson & Svalerud, 
2011; Olsson, 2012). Heta stolen var en av de övningar som observeras (genom 
klassiska observationer) inom ramen för de värderingsövningar som gjordes både 
i början och i slutet av projektet Mäta Jämt. Deltagarna fick ta ställning till ett antal 
påståenden om jämställdhet och mångfald, som exempelvis: behandlas flickor och 
pojkar lika? Om en pojke vill gå till förskolan i klänning, bör han få göra det? Styr våra 
förväntningar barns val? Är pojkar mer tekniska än flickor? Vidare får deltagarna 
ta ställning till hur män och kvinnor som avviker från den traditionella mansrollen 
uppfattas, ifall kvinnor och män har lika mycket att vinna på ett jämställt samhälle, 
samt om vi kan få för mycket jämställdhet. Efter varje omgång fick några deltagare 
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motivera sina val och valens innebörd diskuterades.

Stå på linje
Klassiska observationer genomfördes även av ’stå på linjen’ som är en värder-

ingsövning som används för att synliggöra gruppers åsikter. Stå på linjen inleds 
med att sex numrerade pappersark läggs ut i nummerordning i en linje på golvet, 
vilka motsvarar en skala från ett till sex (cf. Hjertson & Svalerud, 2011; Olsson, 
2012). Deltagarna får sedan ta ställning till olika påståenden och själva skatta var på 
skalan de anser att de befinner sig, varpå några deltagare får motivera sina val. När 
denna övning observerades i Mäta Jämt fick deltagarna exempelvis gradera sin egen 
kunskap om genus och jämställdhet med utgångspunkt en sex-gradiga skalan, där 
siffran ett motsvarade lite kunskap och siffran sex mycket kunskap. Därefter fick de 
önska var de ville befinna sig kunskapsmässigt på samma skala efter projekttidens 
slut. När samma övning sedermera gjordes i slutet av projektet kunde deltagarnas 
självskattade kunskapsutveckling mätas och illustreras. 

Fyra hörn 
’Fyra hörn’ är ytterligare en övning som observeras med hjälp av klassiska obser-

vationer i syfte att synliggöra normer, värderingar och tankar i grupper. I denna 
övning får deltagarna ta ställning till olika frågor utifrån tre olika svarsalterna-
tiv, som förläggs i tre olika hörn i rummet. Utöver de tre svarsalternativen finns 
även ett fjärde hörn utan svarsalternativ för dem som inte håller med om något 
av de tre svarsalternativen, eller har ett eget förslag som de anser vara bättre (cf. 
Amundsdotter & Gillberg, 2001; Hjertson & Svalerud, 2011; Olsson, 2012). Deltagarna 
får motivera sina val och samtala och ifall någon vill byta hörn efter samtalen är 
detta möjligt. När fyra hörn användes i Mäta Jämt kunde svaren från de övriga 
värderingsövningarna (som beskrivits ovan) fördjupas. Deltagarna fick ta ställning 
till både jämställdhets- och mångfaldsrelaterade frågor, exempelvis: vad är det 
största hindret mot jämställdhet? De olika hörnen symboliserade olika inställningar 
och deltagarna fick ställa sig i det hörn som de ansåg motsvarar deras uppfattning, 
varav budskapet i ett hörn var att brist på kunskap och kompetens är det största 
hindret för jämställdhet, ett annat hörns budskap var att brist på tid är största 
hindret mot jämställdhetsarbete. 

Det tredje hörnet motsvarade en inställning att våra värderingar är det största 
hindret och i det fjärde hörnet fick de ställa sig om de inte höll med om något av de 
tre svarsalternativen utan hade en annan åsikt.

Ett steg framåt
En annan värderingsövning som observerades med hjälp av klassisk observation 

är ’ett steg framåt’, en övning som syftar till att synliggöra hur normer påverkar 
människors sätt att se på värden och hur människor värderas av andra (cf. Hjertson 
& Svalerud, 2011; Olsson, 2012). Denna övning inleddes med att samtliga deltagare 
tilldelades var sin rollkaraktär, som består av en personbeskrivning av en karaktär. 
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Deltagarna ombeds sedan att träda in i rollen av den karaktär de har och därefter 
får de ställa sig på rad i ena änden av ett rum. Den som leder övningen står på 
andra sidan av rummet vänd mot deltagarna och läser upp ett antal påstående som 
deltagarna får ta ställning till utifrån sina tilldelade rollkaraktärer. När de anser att 
påståenden stämmer med deras rollkaraktär tar de ett steg framåt, medan de står 
kvar om de däremot anser att påståendet inte stämmer med deras rollkaraktär 
(cf. Olsson, 2012). Övningens syftar till att synliggöra olika diskrimineringsgrunder, 
såsom exempelvis hur etnicitet, kön sexualitet, ålder, religion och funktionshinder 
påverkar individers möjligheter (ibid). 

När denna övning genomfördes i Mäta Jämt fick deltagarna en lapp med en 
rollkaraktär, exempelvis en tonårsförälder, en muslim, en kvinna med utländska 
föräldrar, en heterosexuell man, en homosexuell polis, en samisk tjej, en rullstols-
bunden, en mörkhyad, en flykting, en adopterad, en jurist. När deltagna satt sig 
in i sina karaktärer fick de ta ställning till antal påståenden, som till exempel: 
Mina högtider är utmärkta i kalendern. Mina möjligheter att få ett jobb påverkas 
inte negativt av mitt namn. Jag kan besöka myndigheter utan tolk. Ingen kallar 
mig ’lilla gumman’. Jag kan gå hand i hand med min partner utan att det väcker 
uppmärksamhet. Jag behöver inte vara på min vakt när jag går förbi män. När alla 
påståenden var upplästa fick deltagarna i rummet berätta för övriga deltagare om 
sina rollkaraktärer och reflektera över var i rummet de befann sig och sedan fick de 
jämföra sina rollkaraktärers placering med de andra deltagarnas rollkaraktärer. De 
uppmanades att reflektera över hur normer, värderingar, fördomar och diskrimin-
erande strukturer påverkar i organisationer och samhället. De fick diskutera vilka 
mänskliga rättigheter som kan kopplas till de olika rollerna, samt fundera över 
när de upplever att deras rättigheter ignoreras. Slutligen utvärderades övningen 
genom att deltagarna får reflektera över rollkaraktärerna, samt upplevelser av 
övningen och vad de lärt sig genom övningen.

Figur 4. Interaktiv workshop. Foto: Åsa Wikberg Nilsson  
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Forumteater/forumspel
Forumteater/forumspel, som studerades med hjälp av deltagande observa-

tioner, kan beskrivas som en gestaltande metod, ett slags rollspel, som används 
för att synliggöra olika typer av förtryck (Boal, 1979; Buréus, 2010; Olsson, 2012). 
Vid forumteater, får deltagarna reflektera över ett händelseförlopp som spelas upp 
och sedan får de möjlighet att själva förändra händelseförloppet och testa olika sätt 
att interagera med varandra i syfte motivera förändring för att nå ökad jämställd-
het. I metoden ingår att utforska alternativa handlingar som kan vara behjälpliga 
vid svåra situationer (ibid.). När individer bearbetar sina värderingar och förankrar 
dem i konkreta upplevelser skapas en erfarenhetsbaserad värdegrund (Sternudd, 
2000). Syftet med forumteater är enligt Boal (1979) att utveckla människor genom 
att reflektera över tidigare erfarenheter och träna sig i att förändra sitt beteende 
inför framtiden. Detta ligger i linje med Deweys (1933) centrala tanke ’learning by 
doing’ som innebär att lärandet bör organiseras på ett sådant sätt att människor 
ges möjlighet att pröva sina nya insikter. Forumteater möjliggör reflektion, som 
Schön (1983) anser är nödvändig vid förändring för att berörda ska inse värdet av 
en förändring.

I projektet Mäta Jämt gjordes deltagande observationer av forumteater, vilket 
innebar att jag som forskare även deltog i övningen. Genom att använda metoden 
forumteater var avsikten att synliggöra förtyckande situationer som framkommit 
i empirin. Deltagarna uppmuntrades att inte vara passiva åskådare utan att vara 
huvudrollsinnehavare i såväl rollspelet som i sina liv. I övningen adresserades 
exempelvis härskartekniker genom ett rollspel, därefter bjöds deltagarna in i 
rollspelet när det spelades upp på nytt genom att deltagarna gavs möjlighet att 
bryta spelet när de önskade för att själv gå in i spelet och pröva ett alternativt sätt 
att handla för att hantera härskartekniker som utövas i syfte att främja ett förän-
drat beteende. Deltagarna ställs inför olika problem som kräver att de stannar upp 

Figur 5. Bild från en interaktiv workshop. Foto: Åsa Wikberg-Nilsson
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och funderar hur dessa kan hanteras, vilket kan liknas vid det som Schön (1983) 
kallar ’reflektion i handling’. Efter forumteatern avslutats fick de medverkande 
deltagarna även möjlighet att tillsammans kritiskt reflektera över problem i deras 
vardag, exempelvis härskartekniker och/eller sexuella trakasserier. De fick analy-
sera olika sätt att agera som använts i övningen för att hantera olika problem, vilket 
avsåg att främja en förändrad interaktion. Detta tillvägagångssätt kan liknas vid 
Schöns ’reflektion över handling’, som syftar till att hitta nya lösningar på problem 
(ibid.).

SEMINARIER/WORKSHOPAR  
Det finns olika sätt att involvera aktörer i interaktiv forskning, exempelvis genom 

seminarier och workshopar. Jag kombinerade ofta dessa metoder. Vid olika seminar-
ier/workshopar samverkade jag som forskare med övriga aktörer kring olika fokus-
erade teman, som exempelvis genus, jämställdhet och mångfald i akademin, karriär 
och kön, samt genusmedveten rekrytering. De medverkande aktörerna introduc-
erades i genusteori och fick diskutera problematik med bristande jämställdhet 
som framkommit i det empiriska materialet och därefter tillsammans i grupp söka 
lösningar på olika problem.

I de två första projekten (Satsa Friskt och IDAS) används främst seminarier under 
projekttiden, men efter projektens formella slutdatum användes materialet även 
vid olika workshopar. I de tre interaktiva projekten (Våga Genus, Mäta Jämt och 
Genusmedveten akademi) kombineras seminarier/workshopar, exempelvis vid 
universitetets handledarutbildning, vid universitetets HR-avdelning och vid univer-
sitetets anställningsnämnder. Seminariedelen omfattade en kortare föreläsnin-
gar om aktuell genusforskning och genusteori. Begrepp som genus jämställdhet 
och mångfald lyftes upp och även olika forskningsresultat presenterades. Dessa 
seminarier kombinerades med workshopar, exempelvis personaworkshopar, som 
omfattade gruppdiskussioner med olika aktörer i akademin i syfte att öka medvet-
enheten om genus och jämställdhet. Vid dessa seminarier/workshopar fungerade 
jag som processledare och min ambition var att bidra med teoretisk kunskap om 
genus och jämställdhet i akademin. Olika frågeställningar lyftes upp, som exempel-
vis; vad innebär jämställdhet? Hur ser en jämställd arbetsplats ut? Hur kan en mer 
jämställd akademi uppnås, eller mer specifikt hur kan en mer genusmedveten 
rekryteringsprocess nås? Som processledare bidrog jag även med kunskap om olika 
metoder som deltagarna fick även möjlighet att testa under dessa kombinerade 
seminarier/workshopar. Vid en workshop fick deltagarna exempelvis undersöka 
hur kvinnor och män illustrerades i olika tidskrifter och därefter diskuterades 
konstruktioner av kön. 

I min roll som processledare i seminarier/workshopar eftersträvade jag processer 
som kan liknas med ’action learning’. Min ambition var att göra deltagarna medvetna 
om värderingar och fördomar som framkommit i det empiriska materialet och 
kritiskt reflektera över hur dessa påverkar deras handlande. Därefter initierades 
diskussioner om hur handlingar kan förändras för att främja jämställdhet, vilket 
kan liknas vid action learning som enligt Hansson (2003) kan bidra till ett så kallat 
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Figur 6. Arbetsmaterial från workshop. Foto: Eva Källhammer
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’double-loop’-lärande. Enligt Argyris och Schön (1976, 1978) kan denna typ av lärande 
uppnås genom att individer först uppmärksammas på hur omedvetna värderingar 
påverkar deras handlingar och därefter får reflektera över sitt handlande, både vad 
de säger att de gör och vad de faktiskt gör. Detta tillvägagångssätt stimulerar till 
lärande och syftar till att förändra deltagarnas handlande (ibid.). I mina projekt fick 
deltagarna reflektera över den bristande jämställdheten i dagsläget och hur det 
skulle kunna bli mer jämställt i framtiden, i syfte att öka medvetenheten om genus 
och jämställdhet. Argyris (2008) menar dock att dessa insatser inte alltid leder till 
önskad beteendeförändring utan ofta stannar vid reflektion.

Även om de två första av de fem projekten som studeras i denna avhandling 
initialt hade en traditionell kvalitativ ansats användes insamlat material från dessa 
projekt även som diskussionsunderlag vid seminarium/workshopar i de efterföl-
jande projekten för att synliggöra och problematisera bristande jämställdhet 
avseende stress och ohälsa samt karriärutveckling som framkommit i empirin. 
Workshopar (t.ex. vid universitetets handledarutbildningar) involverade en mängd 
personer och medförde ny empiri, även om dessa workshopar genomfördes efter 
att projekten formellt avslutats. I projekten inom ramen för denna avhandling 
skedde i samverkan och interaktion med rektor samt exempelvis, HR-chef, handläg-
gare vid HR-enhet, prefekter, lärare, doktorander, projektledare och studenter vid 
framförallt Luleå tekniska universitet, och även i viss mån vid Umeå universitet och 
Mittuniversitetet. Det empiriska materialet omfattar till exempel av gruppdisk-
ussioner, input från deltagarnas egna genusobservationer, värderingsövningar, 
forumteater, arbetsmaterial som omfattar innebörden av begrepp på post-it 
lappar och blädderblock. I figur 6 illustreras ett exempel på arbetsmaterial från 
en workshop där deltagarna gruppvis fick presentera vad de ansåg behövs för att 
jämställdhetsinsatser ska ha förutsättning att bidra till förändring. 

PERSONA 
Persona är en designmetod, där fiktiva karaktärer skapas utifrån data som samlas 

in exempelvis via intervjuer, enkäter och observationer och som illustreras som 
en person (Cooper, 1999). En persona består av ett fiktivt namn, en bild för att 
illustrera karaktären, en övergripande inställning till livet, en bakgrund exempel-
vis utbildning, personliga och professionella mål samt fiktiva detaljer för att skapa 
engagemang för karaktären (Grudin & Pruitt 2002, 2003; Nielsen, 2004, 2007; Pruitt 
& Adlin, 2006). Inom designområdet är personametoden en allmänt känd och 
accepterad metod, som används för att resultatet av en utvecklingsprocess bättre 
ska matcha användarnas behov (Cooper, 1999). Personametoden stödjer den holis-
tiska förståelsen för användaren, eftersom användandet av persona möjliggör för 
individer att väga in flera perspektiv under en utvecklingsprocess och ha något att 
fokusera lösningar mot. Med utgångspunkt i personakaraktärer kan olika lösningar 
diskuteras. Enligt Grudin och Pruitt (2003) är det viktigt att karaktärerna baseras på 
en empiri för att vara trovärdiga. En kartläggning av situationen med hjälp av såväl 
kvalitativa metoder som observationer, fokusgrupper och intervjuer som kvanti-
tativa metoder som enkäter och statistiska data kan utgör grund för karaktärerna 
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Figur 7. Persona Anita. Foto Istock.

Persona Anita 
Anita är en 49 årig välmeriterad biträdande 
professor. Hon är en av två kvinnor på ett 
tekniskt ämne vid universitetet, där rester-
ande 18 är män. Anita arbetar hårt för om hon 
som kvinna misslyckas med en uppgift får 
hon representera alla kvinnor och männen 
påtalar: ”Vi skulle inte ha anställt en kvinna.” 
Eftersom färre kvinnor fortsätter inom 
akademin efter disputation engagerades de 
som blir kvar i olika uppdrag, till exempel 
olika jämställdhetsuppdrag, rekryterings-
grupper och anställningsnämnder, efter-
som ”kvinnliga representanter” behövs i 
dessa grupperingar. Detta leder å ena sidan 
till ökad jämställdhet i dessa grupper, men 
å andra sidan bidrar det till att det är svårt 
att hinna meritera sig i samma takt som 
män. Anita tar avdelningens jämställdhetsar-
bete som ett exempel: ”När det handlar om 
jämställdhet blir jag som kvinna tillfrågad, 
men männen blir det inte”. Det accepteras 
att män väljer bort dessas uppdrag för att 
fokusera på sin karriär. Anita arbetar mycket 
hårt, eftersom hon upplever att kvinnor på 
en mansdominerad avdelning måste vara 

bättre än män för att få samma karriärmäs-
siga möjligheter som män. Eftersom hon 
främst är engagerad i undervisning har det 
blivit en karriärmässig återvändsgränd: 
”Jag har fastnat i undervisningsfällan, som 
innebär att jag inte har tid eller ork för att 
meritera mig”. Pedagogiska meriter och 
forskningsmeriter ska värderas lika, men 
så är det inte i praktiken. Detta drabbar 
kvinnor i högre grad än män eftersom fler 
kvinnor har undervisningsfokus, medan fler 
män har forskarfokus där möjligheterna till 
karriärutveckling finns. Vid ansökningar om 
forskningsmedel upplever Anita att män 
ofta har informella nätverk, som det är svårt 
att få tillträde till, hon säger: det är som om 
“dessa nätverk är manligt slutna”. Universi-
tetet har nu en satsning på meriteringsstöd 
för underrepresenterat kön, för att främja 
kvinnors karriärutveckling inom tekniska 
områden. Nu kan hon äntligen meritera sig 
till professor. Anita funderar över vad denna 
typ satsning innebär och hon säger: ”Jag lär 
få gliringar om gräddfil för kvinnor”
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(Cooper, 1999; Grudin & Pruitt, 2002, 2003).
När en persona skapas skrivs en kort beskrivning av karaktären baserat på 

empiriska data, som kan bestå av specifika uppgifter om arbetet, dagligt beteende, 
yrkesrollen, identifierade problem och mål. Dessa data kompletteras sedan med 
fiktiva uppgifter som namn, kön, ålder, etnicitet och karaktären förses även med 
ett foto, exempelvis från en bilddatabank, och några personliga detaljer som avser 
att skapa engagemang kring varje persona, se figur 7. 

Med hjälp av denna personakaraktär adresserades betydelsen av organisation-
ens struktur, kvinnors minoritetsposition i den mansdominerade strukturen vid 
Luleå tekniska universitet. Vilket många gånger innebär att en kvinna får symboli-
sera alla kvinnor (cf. Kanter, 1977), som i sin tur kan leda till ökad prestationspress 
(Karasek & Theorell, 1990). Denna persona synliggjorde även en jämställdhetspar-
adox i akademin som innebär att jämställdhetsinsatser på lägre nivåer, till exempel 
i syfte att nå en ökad andel kvinnor i olika nämnder/grupper, på mellanpositioner, 
kan bidra till att jämställdheten ökas i dessa grupper. Samtidigt kan dessa jämställd-
hetsinsatser på lägre nivåer paradoxalt även bidra till minskad jämställdhet på 
högre akademiska positioner på grund av att de berörda kvinnorna får mindre 
tid att meritera sig och således inte är lika konkurrenskraftiga som män för högre 
akademiska positioner (cf. Andersson et al., 2013; Källhammer & Fältholm, 2007, 
2009). Kvinnor och mäns tillgång till nätverk diskuterades också (cf. Källhammer 
& Fältholm, 2007) likväl som kvinnors lägre andel av fördelade forskningsmedel i 
Sverige (cf. Vetenskapsrådet, 2010). Slutligen adresserades även konsekvenser av 
riktade insatser till kvinnor. 

Ett skäl till att använda Personametoden är att det ofta är lättare att diskutera 
en fiktiv karaktär än att diskutera verkliga personer i rummet (cf. Ehn, 2007). Enligt 
Grudin och Pruitt (2002, 2003) är det största värdet med personametoden att den 
fungerar som en gemensam kommunikationsplattform för lärande och reflektion. 
Jag har vidareutvecklat personametoden genom att initiera ett genusperspektiv på 
metoden. Metoden har anpassats för att adressera olika genus och jämställdhets-
relaterade problem i akademin (Källhammer & Wikberg Nilsson, 2010, 2012, 2014; 
Wikberg Nilsson et al, 2010).  

I olika aktiviteter i Våga Genus, Mäta Jämt och Genusmedveten akademi presente-
ras insamlad empiri med hjälp av olika personas i syfte att synliggöra och skapa 
engagemang för bristande jämställdhet (Källhammer & Wikberg Nilsson, 2010, 
2012, 2014; Wikberg Nilsson et al, 2010). Personakaraktärer fungerar som under-
lag för diskussioner och kritisk reflektion över bristande jämställdhet, stereotypa 
föreställningar och fördomar om kvinnor och män. Personametoden underlättar 
att diskutera ämnen som exempelvis sexuella trakasserier, jämfört med när diskus-
sionerna utgår från personer som deltar i workshopen (ibid.). I dessa workshopar 
diskuteras exempelvis teman som: 

 w Är kön en biologiskt eller en social konstruktion? 
 w Är kvinnor och män i grunden lika eller olika? 
 w Är förväntningar på kvinnor och män lika eller olika exempelvis avseende 
föräldraledighet, och/eller vid rekryteringsprocesser? 
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I min forskning är ’doing gender’-perspektivet utgångspunkt när personakarak-
tärer skapas, vilket innebär att i personakaraktärernas beskrivningar inkluderades 
hur strukturer, symboler, interaktioner och identitet uppfattas (cf. Acker, 1992, 
1999). Dessa personakaraktärer fungerar som diskussionsunderlag för att belysa 
bristande jämställdhet och bidra till en lärprocess i likhet med ’action learning’ där 
deltagarna lär sig att upptäcka problem, komma fram till möjliga lösningar och 
värdera effekten av dessa lösningar (cf. Hansson, 2003). 

I analysarbetet skapades idealtyper utifrån olika personer och situationer, i 
syfte att lyfta fram typiska element som uppfattas som andemeningen i det som 
framkommit i empirin (Widerberg, 2002). Weber (1983) beskriver idealtyper som en 
form av tankekonstruktion som forskare kan använda för att exempelvis undersöka 
olika typer av individer, system eller ideologier. I Våga Genus som handlade om 

Figur 8. Persona-processen (inspirerad av Cooper, 1999; Grudin & Pruitt, 2002, 2003; Pruitt & Adlin, 2006; 
Nielsen, 2004, 2007). Illustration Åsa Wikberg Nilsson (2012).
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akademiskt entreprenörskap utkristalliserades exempelvis de olika idealtyperna: 
’entreprenören’, ’intressenten’ och ’motståndaren’ som var grunden för tre perso-
nakaraktärer.

SCENARIOS OCH FRAMTIDSSCENARIOS
’Scenarios’ definieras som en beskrivning av en situation som har betydelse för 

ett förändrings- eller utvecklingsarbete (Carroll, 2000). Ett scenario kan till exempel 
beskrivas i form av ett rollspel, en filmsekvens, eller en berättelse som beskriver 
en viss händelse. Ett scenario förmedlas genom bilder och/eller en berättelse, 
som kan diskuteras med berörda aktörer. Enligt Carroll kan scenarios användas 
för att utvärdera intressenters behov, genom en analys och utvärdering av olika 
frågeställningar. Vidare menar Carroll (2000) att scenarios fungerar som ett verktyg 
för att främja kommunikation och 
möjliggöra för fler människor att delta i en utvecklingsprocess. Scenarios kan även 
stäcka sig in i framtiden, så kallade framtidsscenarios och kan användas för kritisk 
granskning av hur det är idag och funderingar hur det skulle kunna vara i framtiden 
(ibid.). I Genusmedveten akademi skapades exempelvis ett rekryteringsscenario, se 
figur 9. 

Figur 9 . Rekryteringsscenario från en workshop

En av professorerna vid Luleå 
tekniska universitet  (LTU) skall gå 
i pension och en ny professor skall 

rekryteras. Professorn tycker att en av 
hans forna doktorander, som numera 
är docent på avdelningen är den givna 

efterträdaren. 

Det råder delade meningar bland 
kollegorna avseende professorns 

tilltänkta efterträdare, vissa håller med 
professorn, medan andra tycker att den 
tilltänkte efterträdaren inte är tillräck-
ligt vetenskapligt mogen. Det talas om 

möjliga externa mycket kompetenta 
sökande, men problemet, anser många, 
är att det inte finns några garantier för 
att externa sökande verkligen kommer 

till LTU för att stanna kvar. 

REKRYTERINGS
SCENARIO

 w Ni ska nu gruppvis skapa en 
persona, dvs. en fiktiv person 
som är sökande till professuren 
som ska utlysas (mall + bilder 
tillhandahålls)

 w Ni skall ge den fiktiva 
personen namn, ålder och 
verksamhetsområde och kort 
beskriva personliga intressen 
och mål, samt karriärväg.

 w Diskutera den fiktiva personens 
möjligheter och hinder, som kan 
påverka rekryteringsprocessen

 w Den skapade personan skall 
presenteras för övriga och 
underlaget lämnas in 

UPPGIFT: 
Skapa en persona

Figur 10. Gruppuppgift vid en workshop: Skapa en 
persona 
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Skapa persona utifrån scenarios
Vid olika workshopar får deltagare i uppgift att gruppvis skapa egna personakar-

aktärer utifrån ett givet scenario, exempelvis rekryteringsscenariot i figur 9, i syfte 
att synliggöra egna fördomar. Se figur 10 för ett exempel på en uppgift att skapa 
en persona.

I Genusmedveten akademi fick deltagare i olika seminarier/workshopar själva skapa 
egna fiktiva personakaraktärer föreställande sökande till en utlyst professur i ett 
rekryteringsscenario. Därefter fick deltagarna diskutera de olika karaktärernas 
förutsättningar att få tjänsten och hur kön, värderingar och förutfattade meningar 
kan påverka förutsättningarna för en anställning. I figur 11 illustreras två exempel 
på deltagares skapade personakaraktärer.

Vända kön
När personakaraktärer kommuniceras via både text och bild, kan såväl beskriv-

ningen av personakaraktären som vald bild av den fiktiva karaktären bidra till att 
befästa könsstereotypa föreställningar ifall kvinnor och femininitet framställs 
i kontrast till män och maskulinitet i stället för att utmana sådana dualistiska 

Figur 11. Arbetsmaterial från en personaworkshop. Foto: Eva Källhammer
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föreställningar (cf. Källhammer & Wikberg Nilsson, 2010, 2014; Kvande, 2003; 
Wikberg Nilsson et al, 2010). När problem relaterade till ett visst kön lyfts fram, 
exempelvis i beskrivningarna av personakaraktärerna, kan detta i sig bidra till att 
befästa stereotypa uppfattningar om ett visst kön, exempelvis att kvinnor skulle 
vara svagare än män och i behov av stöd (ibid.). Samtidigt som en dualistisk katego-
risering av kvinnor och män kan bidra till förstärkt könssegregering finns ett behov 
av att synliggöra kvinnors och mäns olika villkor i organisationer (Andersson et al., 
2013, Eduards, 2007, Kvande, 2003; Källhammer & Fältholm, 2007, 2009; Meyer-
son & Kolb, 2000; Wikberg Nilsson et al, 2010). För att överbrygga dilemmat med 
stereotypa framställningar har personametoden utvecklats till att även omfatta 
ett moment som kallas ’vända kön’. Det innebär att en persona utformas enligt 
tidigare beskrivning med utgångspunkt i empiri, därefter byts könet på karaktären 
ut, det vill säga bild, namn och könsspecifika beskrivningar, för att istället beskriva 
det motsatta könet. Motivet är att illustrera stereotypa föreställningar om kön 
och kritiskt reflektera och utmana dessa. Vid workshopar visas en variation inom 
kategorierna kvinnor och män. 



“Att inse att man är okunnig är ett steg mot 
kunskap”

(Benjamin Disraeli)
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Den akademiska kontexten
I detta kapitel beskrivs hur den akademiska kontexten påverkats 
av jämställdhetsreformer, politiska satsningar och utlysningar. 
Därefter beskrivs hur metaforer och diskurser kan främja eller 
hindra jämställdhetsinsatser i akademin.

Akademin
Redan på 1800-talet förekom det reformer i Sverige för jämställdhet i akademin, 

exempelvis fick kvinnor rätt till höge utbildning år 1873, med undantag för teolo-
gisk examen och högre juristexamen som kvinnor fick rätt att examineras i betyd-
ligt senare (Carls, 2004). År 1939 beslutades det att kvinnor i Sverige inte längre 
fick avskedas på grund av graviditet, förlossning eller giftermål. I samband med 
att jämställdhetslagen infördes 1979 fick jämställdhetsarbete i olika former ökat 
utrymme på den politiska agendan i Sverige. Detta innebar exempelvis ökad 
fokusering på könssegregering29 och olika villkor för kvinnor och män avseende 
till exempel arbetstid, lönevillkor, möjligheter till karriärutveckling, fördelning av 
hem- och hushållsarbete, samt uttag av föräldraledighet30 (Regeringens proposi-
tion 1993/1994:147). Jämställdhet ingår sedan 2009 i diskrimineringslagen (SFS 
2017:282). Diskrimineringslagen31 avser att främja lika rättigheter och möjligheter 
för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder samt 
bidra till tillgänglighet för alla. 

I Sverige är jämställdhetsintegrering (’gender mainstreaming’)31 den huvudsakliga 
strategin för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha 
samma makt att forma samhället och sina egna liv (Dahlerup, 2010; Callerstig et al., 
2011). Enligt strategin, som antogs av den svenska regeringen 1994, ska alla statliga 
myndigheter jämställdhetsintegrera sin verksamhet. Detta innebär att verksam-
heter ska (om)organiseras så att jämställdhet beaktas i alla verksamhetsområden, 
samt på alla nivåer från förslag till genomförande och utvärdering. Detta betyder i 
praktiken att jämställdhet ska beaktas i allt beslutsfattande (Squires, 2005). 

Jämställdhet ska enligt denna strategi inte behandlas som en sidoordnad fråga, 
utan som en central del i all verksamhet som bedrivs. Därigenom synliggörs hur de 
antaganden, processer och resultat som kännetecknar verksamheten bygger på 
vissa föreställningar om kön. Dessa föreställningar får konsekvenser för kvinnors 
och mäns möjligheter att påverka och dra nytta av verksamheten (Walby, 2005). 

I likhet med andra offentliga verksamheter ska universitet och högskolor integrera 
jämställdhetsperspektiv, i samtliga beslut, processer och verksamheter inom ramen 
för verksamheten (Universitets- och högskolerådet, 2014). För att stödja jämställd-
29  Könssegregering är ett uttryck för ojämn fördelning av kvinnor och män inom olika arbetsområden (Gonäs 
et a., 2009).
30  Enligt Försäkringskassan (2012) tog kvinnor tog ut drygt 76 procent av föräldraledigheten jämfört med män 
som endast tog ut knappt 24 procent av det totala antalet utbetalda föräldrapenningdagarna 
31  Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska integrera i beslutsfattande på 
alla nivåer, för att motverka att jämställdhetsfrågor sidordnas andra frågor i verksamheter (Regeringens proposition 
1993/94:147)
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hetsintegreringen i akademin avsätter regeringen fem miljoner kronor årligen 
mellan år 2016-2019 (JiHU, 2016). Genom jämställdhetsintegrering ska kvinnors 
och mäns villkor synliggöras i syfte att främja att verksamheten bedrivas på ett 
mer jämställt sätt. Vid förslag som berör individer ska konsekvenser för kvinnor 
respektive män analyseras och policys som främjar jämställdhet skapas. Eftersom 
strategin om jämställdhetsintegrering inte beskriver hur detta kan utföras, finns 
det utrymme för olika tolkningar och jämställdhetsperspektiv (Universitets- och 
högskolerådet, 2014). Strategin fokuserar främst på de system och strukturer som 
orsakar ojämställdhet snarare än enskilda individers egenskaper och beteenden 
(Rees, 2005). En nationell expertgrupp för ökad jämställdhet i högskolan är tillsatt, 
som bestå av personer som kan bidra med viktiga kunskaper och erfarenheter i 
jämställdhetsfrågor. Denna expertgrupp avser att utgöra ett centralt verktyg i 
utformandet av kommande reformer för att stärka jämställdheten i högskolan 
(JiHU, 2016).

Politiska satsningar och utlysningar 
Insatser för att öka genusmedvetenheten och främja jämställdhet i akademin 

påverkas av olika politiska satsningar och utlysningar, eftersom genusforskning och 
jämställdhetsinsatser ofta finansieras med externa medel. Nedan presenteras ett 
urval av satsningar med koppling till den akademiska kontexten. Sveriges univer-
sitets- och högskoleförbund (SUHF), är en arena för diskussioner och ställningsta-
gande i högskolepolitiska frågor. SUHF arbetar internationellt genom European 
University Association (EUA), det Nordiska universitetssamarbetet (NUS) och 
International Association of Universities (IAU). År 2000 startade Sveriges univer-
sitets- och högskoleförbund det nationella chefs- och ledarförsörjningsprojektet 
IDAS (Identification, Development, Advancement, Support), som initierades och 
leddes av Luleå tekniska universitets dåvarande rektor Ingegerd Palmér. 

Inom IDAS-programmet bedrevs ett antal aktiviteter både nationellt och på lokal 
nivå vid ett stort antal lärosäten i Sverige, däribland vid Luleå tekniska universite-
tet. Ett urval av insatser på nationell och lokal nivå som skedde inom ramen för 
projektet beskrivs närmare i en rapport (IDAS, 2007). Inom ramen för Luleå tekniska 
universitets lokala aktiviteter inom denna satsning finansierades bland annat två 
intervjustudier med universitetets personal om karriärstrukturer, vilket utgör ett av 
de projekt (IDAS) som studeras i denna avhandling.

VINNOVA är en statlig FoU-myndighet som bland annat finansierar behovsmo-
tiverad forskning för ökad jämställdhet i akademin, näringsliv och offentlig sektor 
samt i olika forskningsprogram. VINNOVA bedriver kontinuerligt olika genus- och 
jämställdhetsprogram, varav ett exempel var ett program för tillämpad genusfor-
skning i starka forsknings- och innovationsmiljöer (TIGER), som bedrevs mellan 
år 2008-2013 (VINNOVA, 2008). Inom ramen för detta program finansierades till 
exempel projektet Våga Genus som är ett av de projekt som studeras i denna avhan-
dling och som fokuserade på innovation, forskning, entreprenörskap och genus vid 
Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. 

VINNMER var en annan satsning som bedrevs av VINNOVA mellan 2007-2014 för 
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att öka antalet forskarmeriterade disputerade kvinnor som kan bli framtida ledare 
vid universitet/högskolor, centrumbildningar, forskningsinstitut och företag, mot 
bakgrund av att färre kvinnor än män ditintills meriterat sig i det akademiska 
systemet (SOU 2011:1). VINNOVA avsatte även 12 miljoner år 2013 och 20 miljoner 
2014 till behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet, varav tre projekt vid 
Luleå tekniska universitet finansierades, ett om jämställdhet i skogsnäringen, ett 
om genusdriven social innovation och ett om genusmedveten företagsfinansiering. 
Satsningen avsåg forskning inom olika vetenskapliga discipliner som syftade till att 
bidra till utveckling och framsteg för praktiskt jämställdhetsarbete inom univer-
sitet och högskola, näringsliv och offentlig sektor. Satsningens utgångspunkt var 
att jämställda villkor inom universitet och högskola och goda förutsättningar för 
innovation bör uppfattas som en strategisk framtidsfråga för Sverige (VINNOVA, 
2015).

Vetenskapsrådet (VR) är en annan nationell forskningsfinansiär, som har fastställt 
en jämställdhetsstrategi för sina verksamheter som fokuserar på att utjämna 
könsfördelningen i beredningsgrupper, sökande, samt beviljandegraden. 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) analyserar könsför-
delningen i sina forskningsstöd och utarbetar en handlingsplan för jämställdhet-
sintegrering i sina verksamheter. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande (Formas) har tagit fram riktlinjer om jämställdhet för sina bered-
ningsgrupper. 

Tillsammans har Forte, Formas, VR och VINNOVA upprättat en samverkansgrupp 
för att kontinuerligt analysera utfallet av fördelningen mellan kvinnor och män i 
ansökningar och diskutera möjliga jämställdhetsåtgärder (Vetenskapsrådet, 2010).

Delegationen för jämställdhet i högskolan (DJ), som var verksam mellan 
2009-2011, var en satsning på jämställdhet i akademin där jämställdhetsarbete i 
högskolan kartlades, studier initierades, rapporter publicerades och seminarier och 
konferenser anordnades. Ett av projekten som finansierades inom ramen för DJ var 
Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet, som 
utgör ett av de projekt som studeras i denna avhandling. I projektet undersöktes 
rekryterings- och befordringsprocessen utifrån ett genus- och jämställdhetspers-
pektiv i syfte att främja en genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid 
universitetet. Delegationens arbete resulterade bland annat i betänkandet Svart 
på vitt om jämställdhet i akademin (SOU 2011:1) med förslag och riktlinjer för ökad 
jämställdhet i högskolan. Trots att universitet och högskolor i Sverige länge arbetat 
för att främja jämställdhet, präglas dock akademin fortfarande starkt av könsseg-
regering, som ofta illustreras med olika metaforer. 
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Figur 12. Pyramidmetafor. Illustration: Åsa Wikberg Nilsson
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Metaforer
I akademin används ofta metaforer, det vill säga bildliga uttryckssätt, som 

har en symbolisk betydelse och strukturerar människors tankar och handlingar 
(Mellström, 2003). Metaforerna används som verktyg för att påtala likheten mellan 
det kända och det okända i vår omgivning. Exempelvis används en avsmalnande 
’pyramid’, och en ’pipeline’, en ’läckande pipeline’ (’leaky pipeline’) och ett ‘svart 
hål’ för att illustrera föreställningar om bristande jämställdhet i akademin (Kyndel 
et al., 2003; Silander, 2010). Metaforer associerar till liknelser av något annat och de 
framhäver vissa karaktärsdrag medan andra karaktärsdrag förminskas. (cf. Lakoff 
& Johnsson, 2003). I kommande stycken beskrivs några metaforer som används 
frekvent i akademin.

PYRAMIDMETAFOR
Genusmönster på olika hierarkiska nivåer i akademin illustreras ofta med en 

avsmalnande ’pyramidmetafor’ i syfte att synliggöra den könsmässiga obalansen 
mellan kvinnor och män. Ett exempel på en pyramidmetafor illustreras i figur 12.

I pyramidmetaforen återfinns flest kvinnor i pyramidens bas, varefter andelen 
kvinnor minskar högre upp i den akademiska hierarkin och på toppositioner 
(pyramidens topp) råder stark mansdominans (Silander, 2010). Statistiskt under-
lag visar i likhet med pyramidmetaforen att kvinnor dominerar på lägre nivåer, 
exempelvis på grundutbildningsnivå (pyramidens bas) motsvarar kvinnor cirka 60 
procent kvinnor. Högre upp i den akademiska hierarkin minskar andelen kvinnor, 
exempelvis bland biträdande lektorer, lektorer, biträdande professorer och profes-
sorer. På professorsnivå dominerar män och endast 27 procent av professorerna i 
Sverige är kvinnor (SCB, 2016). Vid Luleå tekniska universitet som är det lärosäte 
som fokuseras i denna avhandling, motsvarar andelen kvinnor som är professorer 
endast 19 procent. Detta innebär att den vertikala segregeringen vid det undersökta 
lärosätet är ännu tydligare än nationellt (Luleå tekniska universitet, 2017b). 

Den flitigt använda pyramidmetaforen har kritiserats eftersom pyramiden endast 
illustrerar sambandet mellan kön och position, det vill säga den vertikala könssegre-
geringen, medan skillnader mellan kön och verksamhetsområden, det vill säga den 
horisontella segregeringen32, osynliggörs i metaforen (Silander, 2010). I akademin 
anses sambandet mellan kön och område viktigt eftersom olika områden skiljer sig 
åt på många olika sätt och de prioriteras olika resursmässigt (ibid.). 

GLASVÄGGAR OCH GLASTAK
Metaforerna ’glasväggar’ och ’glastak’ används för att symbolisera de osynliga 

hinder som kvinnor upplever att de möter som försvårar karriärutvecklingen för 
dem. Glasväggar illustrerar hinder som kvinnor möter när de söker sig till områden 
som uppfattas som maskulina, mansdominerade områden, vilket påverkar kvinnors 
karriärmöjligheter. Detta eftersom karriärmöjligheter inom mansdominerade 
forskningstunga teknikområden är betydligt bättre än karriärmöjligheterna inom 
kvinnodominerade grundutbildningstunga områden, som till exempel vård- och 
omsorg (Högskoleverket, 2008). Glastak brukar användas för att illustrera hur 
osynliga barriärer hindrar kvinnor att nå höga positioner i organisationen (Morrison 
32 Horisontal segregering innebär t.ex. att kvinnor och män ofta befinner sig inom olika områden i akademin 
(Silander, 2010).
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et al., 1987). Ett exempel på metaforen glastak illustreras i figur 13.
Det finns en ’tes om den patriarkala järnlagen’ som innebär att könsmaktsord-

ningen och mansdominansen reproduceras i och med att kvinnor ständigt tycks 
stöta på glastak, vilket hindrar numerär jämställdhet på höga positioner (Dahlerup, 
2010; SOU 2011:1). En kritik av glastaksmetaforen är att den endast fokusera på de 
hinder som kvinnor upplever och osynliggör de fördelar som exempelvis män i 
kvinnodominerade områden erfar (Robertsson, 2003). 

PIPELINE- OCH LÄCKANDE PIPELINEMETAFOREN 
I akademin används ofta ’pipelinemetaforen’ för att beskriva den akademiska 

karriären i form av ett rör där det som stoppas in i ena änden av röret antas komma 
ut i den andra änden av detta rör. Enligt pipelinemetaforen antas den låga andelen 
kvinnor på högre akademiska positioner, såsom lektorer och professorer, bero på 
att få kvinnor historiskt påbörjat en akademisk utbildning och därför finns färre 
kvinnor i rekryteringsunderlaget för högre positioner i akademin. Mot bakgrund av 
detta har insatser utförts för att locka kvinnor till högre studier i syfte att förbättra 
underlaget av disputerade kvinnor inför rekryteringar (det s.k. rekryteringsunder-
laget) (Silander, 2010). 

Pipelinemetaforen har emellertid kritiserats på grund av att metaforen anses 
missvisande med utgångspunkt i att kvinnors underrepresentation på höga 
positioner i akademin består, trots att kvinnor numera dominerar på grundutbi-
ldningsnivå och andelen forskarstuderande kvinnor närapå motsvarar hälften av 

Figur 13. Glastak. Illustration Åsa Wikberg Nilsson
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det totala antalet forskarstuderade (Allen & Castleman, 2001; Silander, 2010). Efter 
kritik har pipelinemetaforen modifierats till ’läckande pipeline’ (’leaky pipeline’), 
eftersom det som stoppas in i ena änden inte alls ser ut att komma ut genom den 
andra änden. Den läckande pipelinemetaforen avser spegla att kvinnor försvinner 
i högre utsträckning än män från akademin (Dahlerup, 2010; Silander, 2010). I figur 
14 illustreras ett exempel på metaforen den läckande pipelinen.

Den läckande pipelinen visar exempelvis att trots att kvinnor nu i många år 
har påbörjat en akademisk utbildning fortsätter kvinnor att vara underrepresen-
terade på höga akademiska positioner (Allen & Castleman, 2001). Pipelinemeta-
foren och den läckande pipelinen utgår från ett antagande att studenter som 
påbörjar en grundutbildning i akademin har professorsnivån som slutmål. Trots att 
pipelinemetaforen kritiserats utgår diskussioner om jämställdhet i akademin ofta 
från denna metafor och den modifierade versionen, den läckande pipelinen, och 
jämställdhetsinsatser fokuserar på att öka rekryteringsunderlaget av kvinnor på 
lägre nivåer.

Figur 14. Läckande pipelinemetafor. Illustration: Åsa Wikberg Nilsson
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Figur 15. Svarta hålet-metaforen. Illustration Åsa Wikberg Nilsson

SVARTA HÅLET METAFOREN
Ibland liknas akademin även vid ett ’svart hål’, som disputerade kvinnor uppges 

försvinna i på grund av att högskolan uppfattas som en ogästvänlig miljö för dem 
(Husu, 2005; Rees, 2001). Ett exempel på svarta hålet-metaforen illustreras i figur 
15 nedan. Vid Luleå tekniska universitet och andra tekniska universitet har dessa 
metaforer använts flitigt för att förklara den låga andelen kvinnor högre upp i den 
akademiska strukturen. 

Silander (2010) har dock kritiserat metaforer som den läckande pipelinen och det 
svarta hålet, eftersom hon inte anser att kvinnor försvinner från akademin i högre 
utsträckning än män. Enligt henne lämnar snarare fler män än kvinnor akademin, 
däremot går kvinnors karriärutveckling generellt långsammare jämfört med 
mäns. Silander uppmärksammar att det omfattande bruket av metaforer sprider 
en missvisande bild av akademin som kan leda till missriktade insatser. Ett annat 
problem som flera forskare belyst är att när dessa metaforer används osynlig-
görs vissa hinder i de organisatoriska strukturerna (Husu, 2001; Silander, 2010). I 
följande avsnitt fokuseras av den anledningen diskurser, vilka kan fungera som 
både hindrande och gynnande strukturer vid jämställdhetsinsatser. 
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Diskurser
Diskurser är olika sätt att tala om och förstå världen eller delar av den (Wahl et al., 

2011; Winther-Jørgensen & Phillips, 2000). Diskurser bygger på metaforer, bilder, 
berättelser och uttalanden som tillsammans skapar ett sammanhang (Burr, 1995). 
Dominerande diskurser anger vad som anses som ett korrekt beteende i ett visst 
sammanhang medan det som inte anses korrekt i sammanhanget nedvärderas. 
Dominerande diskurser kan ge vissa individer ökat handlingsutrymme, medan andra 
på grund av exempelvis kön, härkomst, klass och/eller ålder förhindras att handla 
på motsvarande sätt (Cooper, 1999). De rådande diskurserna i en kontext fungerar 
som ett slags ramverk som till viss del styr individers agerande i en kontext, vilket 
påverkar hur jämställdhetsinsatser bedrivs samt vilka åtgärder och resultat som 
blir möjliga att genomföra och uppnå i den akademiska kontexten (cf. Burr,1995; 
Dahlerup, 2010; Höök, 2001; Wahl et al., 2011). 

Jämställdhet är en diskurs som skapats genom texter, bilder och metaforer som 
tillsammans bidrar till olika föreställningar, attityder, värderingar och förståelser 
av jämställdhet (Magnusson et al., 2008; Nordberg 2005). Norberg uttrycker att: 

“Jämställdhetsdiskursen blir till genom att 
ständigt repeteras performativt, 

förkroppsligas i människors praktiker och formar 
våra upplevelser av oss själva och tillvaron, 

men är också genom motståndsdiskurser öppen 
för motstånd och förskjutningar. 

Ofta finns jämställdhetsdiskursen med som en 
’tredje närvarande’ som individer mäter sig emot och 
framställer sig igenom och är måna om att politiskt 

korrekt artikulera i sina självrepresentationer.” 
(Norberg, 2005 s.80)

Nedan beskrivs några vanliga diskurser om jämställdhet i den akademiska 
kontexten. 

LIKHETSDISKURS
Det finns olika uppfattning huruvida kvinnor och män är i grunden lika eller olika, 

där likhetsdiskursen bygger på föreställningar att kvinnor och män i grunden är 
lika även om deras kroppar skiljer dem åt (Alvesson & Due Billing, 2011; Forsberg 
& Gunnarsson, 1985). Nordberg (2005) kallar denna diskurs för ‘jämställdhet som 
könsöverskridande likhet’ (s.82). Likhetsdiskursen dominerade när jämställdhet-
spolitiken formulerades i slutet av sjuttiotalet när fokus låg på lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter för kvinnor och män i arbetslivet. I Lagen om 
jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet (1979:1118)33 framgick att kvinnor 
och män ska kunna utföra samma sysslor eftersom könstillhörighet saknar relev-

33  Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet (SFS 1979:1118) ersattes 1991 av jämställdhetsla-
gen (SFS 1991: 433) som i sin tur ersattes 2009 av diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Från och med 1 juli, 2017 gäller (SFS 
2017:282) Lag om ändring i diskrimineringslagen 2008:567.
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ans i arbetslivet. Vid denna tidpunkt var lagens skrivning könsneutral. Enligt likhets-
diskursen har kvinnor och män samma grundförutsättningar, men sociala och 
kulturella förväntningar gör att kvinnor och män formar sina könsidentiteter och 
könsuttryck utifrån rådande normer (Alvesson & Due Billing, 2011). Olika förvänt-
ningar kan således leda till att individer exempelvis förhindras att utveckla vissa 
egenskaper, som tillskrivits det motsatta könet (Forsberg & Gunnarsson, 1985). 
Utifrån ett likhetsperspektiv är ett grundläggande problem att kvinnor och män 
inte jämförs på lika villkor, vilket leder till olika möjligheter för individer beroende 
på könstillhörighet. Vid rekrytering kan exempelvis stereotypa föreställningar om 
kvinnor och män leda till favorisering av kandidater av ett visst kön, i praktiken ofta 
män (Alvesson & Due Billing, 2011). 

Trots en markant könsobalans till mäns fördel på höga akademiska positioner 
präglas akademin av ett likhetstänkande. Med utgångspunkt i de meritokratiska 
idealen förväntas de mest meriterade anställas oavsett kön. Flera forskare problem-
atiserar emellertid det meritokratiska systemet, eftersom meriter i praktiken 
värderas på olika sätt beroende på könet hos den som värderas (Alnebratt & 
Jordansson, 2011; Bondestam, 2003; Chrapkowska, 2006; Husu, 2005; Wennerås & 
Wold, 1997; Wold, 2002). Enligt Husu (2005) kan föreställningen om ett könsneu-
tralt system vara en bidragande orsak till att jämställdhetsarbete inte prioriteras i 
akademin. 

 

SÄRARTSDISKURS 
Enligt särartsdiskursen, som var vanlig under 1990-talet, betonas olikhet mellan 

könen och i denna diskurs anses kvinnor bidra med någonting annorlunda jämfört 
med män (Nordberg, 2005). Enligt denna diskurs kan jämställdhet uppnås genom 
att kvinnors och mäns respektive perspektiv och erfarenheter värderas lika för 
att uppnå rättvisa mellan könen. Särartsdiskursen utgår från en föreställning att 
könen av biologiska eller sociala anledningar har olika egenskaper, funktioner och 
perspektiv. Särartsdiskursen bygger enligt Nordberg på stereotypa föreställningar 
om könens särart där män och kvinnor uppfattas i två olika kategorier med olika 
biologi och erfarenheter, som är bärare av vissa specifika egenskaper utifrån sitt 
kön. Individerna inom kategorierna kvinnor respektive män anses ha gemensamma 
egenskaper och erfarenheter (ibid.). Kön framställs därigenom som den vikti-
gaste kategori som styr människors handlingar och identifiering. Kön framträder 
inom denna diskurs som två oföränderliga grupper där olikheterna mellan könen 
betonas, och där olikheterna bör värnas om eftersom en blandning av män och 
kvinnor på arbetsplatser anses bidra till ett bättre arbetsklimat genom att kvinnor 
och män uppfattas komplettera varandra. 

Genom att fokusera på olikheter menar Eduards (2007) att särartsdiskursen 
kan befästa stereotypa föreställningar om kvinnor och män, vilket försvårar för 
enskilda individer att bryta mot stereotyperna. Enligt Bondestam (2003) särskiljs 
kvinnor i akademin ofta från män, exempelvis genom att de beskrivs i termer av 
’kvinnliga professorer’, ’kvinnliga ledare’ eller ’kvinnliga doktorander’ medan män 
endast benämns som ’professorer’, ’ledare’ och ’doktorander’ utan något könat 
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prefix. I jämställdhetssammanhang kan föreställningar om kvinnors och mäns 
olikhet få konsekvenser för insatser för att uppnå jämställdhet (Bondestam, 2003). 

Åtgärder utformade utifrån ett särartsperspektiv påvisar enligt Forsberg och 
Gunnarsson (1985) hur kvinnors speciella kunskaper, som exempelvis social kompe-
tens, ska kunna tillvaratas, vilket blir ett sätt att uppvärdera egenskaper som 
förknippas med kvinnor. Enligt förespråkare för särartsperspektivet tillför kvinnor 
alternativa värden jämfört med män, vilket innebär att arbetsmiljön på enkönade 
arbetsplatser kan förbättras om det andra könet inkluderas. Ett sätt att inkludera 
kvinnor är ’kvotering’34, som snabbt kan förändra oönskad obalans mellan könen. 
Ett annat sätt är ’positiv särbehandling’35, som avser att prioritera kompetenta 
individer av underrepresenterat kön om den med det underrepresenterade könet 
har jämlika meriter med andra sökande. Kritiker menar dock att rekrytering ska ske 
med utgångspunkt i meriter, att den mest kvalificerade ska anställas oavsett i kön 
(Bondestam, 2003).

DISKURSEN OM DEN EGNA ORGANISATIONEN SOM JÄMSTÄLLD
Enligt Wahl et al., (2011) uppfattar många den egna organisationen som 

jämställd, vilket medför att ansvaret för jämställdhetsarbete förläggs utanför 
den egna organisationen. Enligt Eduards (2007) är det en vanlig föreställning att 
akademin redan är jämställd, vilket hon själv anser bygger på en myt om att alla 
med likvärdiga meriter konkurrerar om platser i akademin på lika villkor oavsett 
kön. Enligt Eduards präglas akademin av strukturer och normer som gör att kvinnor 
och män har olika villkor. När Lindgren et al., (2010) undersökte jämställdhet i tre 
olika forskningsmiljöer framkom en rådande föreställning att dessa forskningsmil-
jöer var förskonade från problematik med bristande jämställdhet. Detta leder till 
en uppfattning att jämställdhetsproblem finns någon annanstans än i de aktuella 
forskningsmiljöerna och således blir jämställdhet en icke-fråga. När föreställnin-
gen om att organisationen redan är jämställd råder kan uppfattningen bidra till att 
jämställdhetsinsatser inte prioriteras, eftersom det inte anses behövas (Eduards, 
2007; Lindgren et al., 2010; Wahl et al., 2011). 

DISKURSEN OM BRISTANDE JÄMSTÄLLDHET SOM GENERATIONSFRÅGA
En vanlig föreställning är att bristande jämställdhet är en generationsfråga som 

kommer att lösa sig med tiden, när nästa generation gör inträde på arbetsmarknaden 
antas jämställdheten säkerställas. Wahl et al., (2011) uppmärksammar att när 
jämställdhet uppfattas som en generationsfråga anses behovet av jämställdhetsin-
satser saknas eftersom kvinnors villkor redan förbättrats. Kvarvarande problema-
tik förmodas lösa sig av sig själv när den yngre generationen, som anses ha vuxit 
upp i ett mer jämställt samhälle och förväntas ha mer jämställda värderingar, träder 
in på arbetsmarknaden. Denna uppfattning innebär att unga människor förväntas 
34  Kvotering är en särbehandling som innebär att vid tillsättning av en position reserveras en viss kvot för en 
underrepresenterad grupp, exempelvis kvinnor i mansdominerade miljöer eller män i kvinnodominerade miljöer (Dahlerup 
& Freidenvall, 2008). 
35  Positiv särbehandling är reglerat i diskrimineringslagen (2 kap. 2 §). För att kunna använda positiv särbehan-
dling måste en jämställdhetsplan finnas, där det är dokumenterat att positiv särbehandling tillämpas hos arbetsgivaren. 
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både bidra till att förändra könsfördelningen på olika nivåer och positioner i organ-
isationer, samt påverka föreställningarna om kön när de gör entré i mansdomine-
rade organisationer (ibid.). 

I akademin förekommer ett resonemang att rådande könsobalans förmodas att 
förändras med tiden på grund av en så kallad ’time-lag tes’ eller en ’fördröjningstes’ 
som bygger på ett antagande att när antalet kvinnor ökar på lägre nivåer antas 
detta även leda till högre andel kvinnor på högre nivåer även om det sker med en 
viss fördröjning. Andelen kvinnor på höga akademiska positioner förväntas även 
att öka när rekryteringsbasen av disputerade kvinnor är lika stor som rekryterings-
basen av disputerade män (Dahlerup, 2010; Raum, 1995). Trots att kvinnor sedan 
länge dominerar på grundutbildningsnivå påtalar Dahlerup (2010) dock att detta 
inte per automatik leder till att kvinnor på högre nivåer ökar. Enligt Jordansson 
(2014) måste bristande jämställdhet synliggöras och förklaringar till varför det ser 
ut som det gör sökas för att en förändring ska vara möjlig.

DISKURSEN OM JÄMSTÄLLDHET SOM KVINNOFRÅGA
En gängse föreställning i många organisationer är att jämställdhet är en kvinnof-

råga, vilket medför att organisationerna lägger över ansvaret för bristande 
jämställdhet på kvinnorna i organisationen (Wahl et al., 2011). Bristande jämställd-
het förklaras ofta bero på brister hos kvinnor, till exempel avsaknad av kvalifika-
tioner, självförtroende, och/eller att kvinnor inte vill eller inte klarar av att kombin-
era hem och familj med karriär. Speciellt initialt vid jämställdhetsinsatser är det 
vanligt att jämställdhet uppfattas som en kvinnofråga, och jämställdhetsåtgärder 
anses vara ett sätt att hjälpa kvinnor att råda bot på sina brister (Wahl et al., 2011). I 
akademin finns även en föreställning att kvinnors egna val bidra till att de är under-
representerade på höga akademiska positioner, exempelvis anses kvinnor priorit-
erar familj och barn framför karriär, vilket det enligt Chrapkowska (2006) dock inte 
finns något vetenskapligt stöd för. Silander (2010) uppmärksammar att skillnad-
erna mellan kvinnors och mäns sökbeteenden är små och således inte kan förklara 
kvinnors underrepresentation på högre positioner i akademin. När bristande 
jämställdhet uppfattas som ett problem orsakat av kvinnors val innebär det enligt 
Lindgren et al. (2010) ”en problematisk glidning från en strukturell förståelse av ett 
problem som påverkar kvinnors möjligheter inom akademin, till ett individfokus-
erat förhållningssätt som gör problemet till ett icke-problem” (s.69) och ansvaret 
läggs på kvinnorna själva.

DISKURSEN OM JÄMSTÄLLDHET SOM KVALITETSFRÅGA
I organisationer med mer erfarenhet av jämställdhetsinsatser uppfattas 

jämställdhet ofta som en kvalitetsfråga, där jämställdhet ska säkerställa att den 
bästa kompetensen hos båda könen tas tillvara (Alnebratt & Jordansson, 2011; 
SOU 2007:81; Wahl et al., 2011). Redan på 1990-talet betonade Wahl (1992) att det 
borde ligga i organisationers intresse att bredda urvalet vid tillsättning av exempel-
vis ledande positioner genom att söka kandidater av båda könen. Att kvinnor är 
underrepresenterade på exempelvis ledande befattningar innebär att kvinnor 
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är en outnyttjad resurs i arbetslivet. Om organisationer tillvaratar både kvinnors 
och mäns kompetens kan det bidra till ökad jämställdhet och dessutom förbättra 
organisationers effektivitet och lönsamhet. Ibland motiveras kvalitetsdiskursen 
med ett lönsamhetsresonemang, som innebär att jämställdhet anses borga för 
optimalt nyttjande av båda könens resurser. I vissa fall baseras denna diskurs på ett 
komplementärt angreppsätt på kön, där kvinnor antas bidra med något annorlunda 
som kan bidra till att öka organisationens lönsamhet (Wahl et al., 2011). I akademin 
uppfattas jämställdhet allt oftare som en kvalitetsfråga (Dahlerup, 2010; Heikkilä & 
Häyrén Weinestål, 2009; SOU 2011:1).



“Bara när vi lär oss av verkligheten kan vi förändra 
den”

(Bertol Brecht)
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Fem projekt för jämställdhet i 
akademin
I detta kapitel presenteras inledningsvis Luleå tekniska 
universitet, därefter synliggörs olika villkor för kvinnor 
och män och jämställdhetsinsatser i fem olika projekt vid 
universitetet. Projekten som därefter beskrivs fokuserade på 
ohälsa och sjukskrivning (Satsa Friskt), karriärmöjligheter, (IDAS), 
entreprenörskap och kommersialisering av forskning, (Våga 
Genus), jämställdhet och mångfald inom IT (Mäta Jämt) samt 
kompetensförsörjningsprocessen (Genusmedveten akademi). 

Luleå tekniska universitet 
Denna avhandling fokuserar på Luleå tekniska universitet, som är Skandina-

viens nordligaste tekniska universitet, med cirka 15 000 studenter och cirka 1 700 
anställda. Universitetet omsätter cirka 1,6 miljarder per år.  Verksamheten omfattar 
både undervisning och forskning, varav en stor del av forskningen är externfinan-
sierad och bedrivs i nära samverkan med näringsliv och samhälle. Forskningen är 
indelad i 70 forskningsämnen vid två fakulteter (teknisk och filosofisk fakultet), 
varav 54 av dessa forskningsämnen är inom teknisk fakultet och 16 forskningsäm-
nen är inom filosofisk fakultet. Vid universitetet finns nio starka forsknings- och 
innovationsområden: Attraktivt samhällsbyggande, Effektiv innovation och organ-
isation, Framtidens gruvor, Förnybar energi, Gränsöverskridande konst och teknik, 
Hållbara transporter, Intelligenta industriella processer, Möjliggörande informa-
tions- och kommunikationsteknologi (IKT) samt Smarta maskiner och material 
(Luleå tekniska universitet, 2017b).

Undervisningen som bedrivs vid universitetet består bland annat av civilin-
genjörsprogram, kurser och program inom ekonomi och samhällsvetenskap, 
hälsovetenskap, lärarutbildning, samt konst, media och teater. Av studenterna 
motsvarar andelen kvinnor och män cirka 50 procent vardera, däremot varierar 
andelen kvinnor och män inom olika områden. Vid universitets humanistiska och 
samhällsvetenskapliga områden, (t.ex. hälsovetenskap och utbildningsvetenskap) 
dominerar kvinnor (cirka 80 procent kvinnor). Medan tekniska utbildningsom-
råden, (t.ex. vid ingenjörsutbildningar, inom maskin- och datortekniska områden) 
domineras av män (cirka 70-85 procent män). Inom vissa områden (t.ex. ekonomi 
och samhällsvetenskap) är könsfördelningen närapå jämn (54 procent kvinnor, 46 
procent män). Bland doktorander är den totala andelen kvinnor totalt sett cirka 37 
procent, men det är stora variationer mellan de två fakulteterna. Inom det human-
istiskt-samhällsvetenskapliga området är för närvarande cirka 63 procent kvinnor, 
medan motsvarande siffra inom det tekniska vetenskapsområdet endast är 26 
procent (Luleå tekniska universitet, 2017b). 
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Universitetets verksamhet är uppdelad i sex institutioner: Konst, kommunika-
tion och lärande, System- och rymdteknik, Samhällsbyggnad och naturresurser, 
Ekonomi, teknik och samhälle, Teknikvetenskap och matematik, Hälsovetenskap. 
Institutionerna leds av prefekter (4 kvinnor, 2 män). Bland anställd personal är 
fler kvinnor verksamma inom undervisningsintensiva områden medan fler män är 
verksam inom forskning, särskilt inom det tekniska vetenskapsområdet. Under 2016 
rekryterades och befordrades 34 lektorer, varav 35 procent av dessa var kvinnor. 
Totalt är 41 procent av universitetets lektorer är kvinnor och 56 procent män. Av 
universitetets 255 professorer rekryterades och befordrades 28 stycken under 2016 
varav 25 procent var kvinnor. Totalt motsvarar andelen kvinnor cirka 19 procent36 
och andelen män 81 procent, vilket är lägre än den genomsnittliga andelen kvinnor 
bland professorer som på nationell nivå är 27 procent (SCB, 2016). 

Luleå tekniska universitet inrättade på 1990-talet två nya forskningsämnen med 
tillhörande professurer: Genus och teknik samt Människa-maskin med inriktning 
mot genusforskning, varav den senare var en så kallad Thamprofessur37. I samband 
med detta skapades två genusavdelningar inom teknisk fakultet vid Luleå tekniska 
universitet, vilket var unikt i Sverige. Dessa två avdelningar är numera sammansla-
gna till en avdelning: Genus och teknik. Vid universitetet bedrivs det även genus-
forskning vid andra ämnen inom universitetet, exempelvis vid arbetsvetenskap, 
hälsovetenskap, pedagogik, entreprenörskap och innovation, samt funktionella 
produkter (Andersson et al., 2013).

36  Årsredovisning Luleå tekniska universitet, 2016
37  Tham-professur är en beteckning på en reform som genomfördes under Carl Thams tid som utbildning-
sminister (år 1994-1998), som avsåg inrättandet av 30 professorstjänster 1995. Tjänsterna utlystes i öppen konkurrens med 
sakkunniggranskning, men vid lika meritering hos de sökande skulle en av underrepresenterat kön väljas, genom så kallad 
positiv särbehandling. 

Figur 16. Fem projekt som studeras i avhandlingen. 
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Satsa Friskt – Ohälsa och sjukskrivning i akademin

Tabell 3.  Projektöversikt Satsa Friskt 

KONTEXT Akademisk kontext: Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, 
Mittuniversitetet 

FINANSIÄR Partsrådet

METOD 60 intervjuer (37 kvinnor, 23 män) 
Workshopar e. projektets slut (107 delt.)
Persona & scenario:
• Handledarutbildningen (75)
• Doktoranddag (20)
• Fastelaboratoriet (12)

TEORI Karasek & Theorell (1990)

JÄMSTÄLLDHETS-
INSATSER

Individorienterad ansats
Kön som variabel

BAKGRUND
I början på 2000-talet var ohälsodiskursen38 i samhället stark och media tog 

ofta upp ohälsa, sjukfrånvaro och det ökande antalet utbetalda sjukpenningdagar. 
Enligt Riskförsäkringsverket (2003) ökade utbetalda sjukpenningdagar markant 
från 11,2 dagar (1998) till 19,5 dagar per år (2001) för personer mellan 16-64 år, varav 
kvinnor stod för två tredjedelar av de utbetalda sjukpenningdagarna (Försäkring-
skassan, 2012). Detta bidrog till att arbetsgivar- och arbetstagarparter tog initiativ 
att ge ekonomiskt bidrag till myndigheter i syfte att främja arbete för att förbättra 
arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron. Forskning om ohälsa i akademin var bristfäl-
lig och en bidragande förklaring kan vara de relativt låga sjuk- och ohälsotalen 
vid universitet och högskolor. Trots att sjuk- och ohälsotalen39 inte var alarmer-
ande och ohälsodiskursen inte uppfattades som särskilt stark vid universitet och 
högskolor uttrycktes oro, eftersom andelen långtidssjukskrivna doktorander ökade 
och kvinnor var överrepresenterade i denna grupp (Källhammer, 2008). 

Detta ledde till att Sveriges tre nordligaste universitet, Luleå tekniska universitet 
(LTU), Umeå universitet (UmU) och Mittuniversitetet (MiUn), gemensamt ansökte 
om finansiering från Utvecklingsrådet som sedermera blev Partsrådet40, för olika 
delprojekt under samlingsnamnet Friskare universitet i norr. Finansiering beviljades 
inom en satsning som kallades Satsa Friskt. Mellan 2003-2010 fördelades cirka 160 
miljoner kronor till ett femtiotal statliga myndigheter i syfte att minska ohälsa och 
sjukfrånvaro. Cirka 29 procent av dessa anslag gick till universitet och högskolor, 
varav delprojekten inom Friskare universitet i norr tillhörde dessa (Partsrådet, 
2010). 

Det delprojekt som jag bedrev mellan 2005-2008 fokuserade på ohälsa och 
sjukskrivning i högskolan benämns fortsättningsvis som Satsa Friskt. Projektet 
38  Diskurser är, enligt Winther Jørgensen och Philips (2000), ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 
eller delar av den. 
39  Vid Luleå tekniska universitet var exempelvis sjuktalet 3,98 procent år 2004
40  Partsrådet består av Arbetsgivarverket, och fackliga organisationerna Seko, facket för service och kom-
munikation, orf/s,p,o, offentliga anställdas förhandlingsråd, bestående av statstjänstemän, poliser och officerare, samt 
kommunanala områden som lärare, hälso- och sjukvård, samt läkare, Saco-S, förhandlingsorganisation för statligt anställda 
akademiker (Partsrådet, 2010).
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utmynnade i min licentiatuppsats Akademin som arbetsplats. Hälsa, ohälsa och 
karriärmöjligheter ur ett genusperspektiv (Källhammer, 2008). Mitt intresse för 
ohälsa i akademin väcktes redan under grundutbildningen inom Företagsekonomi 
med inriktning mot ledarskap och organisationsförändring och bidrog till att jag 
skrev min C-uppsats om arbetsrelaterad stress i akademin (Källhammer, 2004) 
och min D-uppsats om vägen tillbaka efter arbetsrelaterad stress och utbrändhet i 
akademin (Källhammer, 2005). Dessa uppsatser låg i flera år på topplistan över de 
mest lästa publikationerna vid universitetet, vilket antyder hur aktuellt stressrelat-
erad ohälsa var vid denna tidpunkt. På följande sida presenteras projektet kort i 
form av en poster.

TEORI
När förklaringar till varför kvinnor var överrepresenterade bland långtidssjuk-

skrivna söktes i Satsa Friskt användes Karaseks och Theorells (1990) ’krav-kon-
troll-stöd-modell’ som teoretisk förståeseram. Modellen som fokuserar på hur 
faktorerna krav, kontroll och stöd påverkar arbetsförhållanden och stress beskrivs 
mer ingående i teorikapitlet (kapitel 2). Initialt hade Satsa Friskt inte något uttalat 
genusperspektiv, men eftersom andelen långtidssjukskrivna kvinnor (sjukskrivna 
mer än 14 dagar) var nästan tre gånger högre än andelen män (Luleå tekniska 
universitet, 2007) väcktes min nyfikenhet för betydelsen av genus. Variabeln kön 
lades för att synliggöra skillnader mellan kvinnors och mäns arbetsförhållanden 
som kan bidra till att förstå varför kvinnor var överrepresenterade bland de långt-
idssjukskrivna samt kunna föreslå insatser för att främja jämställdhet.

METOD 
I Satsa Friskt undersöktes arbetsförhållanden och ohälsa i akademin genom 

intervjuer vid tre svenska lärosäten (Luleå tekniska universitet, Umeå universitet 
och Mittuniversitetet). 60 semistrukturerade intervjuer genomfördes med univer-
sitetslärare (33, varav 22 kvinnor och män) och doktorander (27, varav 15 kvinnor 
och 12 män) mellan 2006-2007. Intervjuerna omfattade både friska (32 av 60) och 
långtidssjukskrivna personer (28 av 60).

ARBETSFÖRHÅLLANDE STRESS OCH GENUS
Både lärare och doktorander av båda könen ansåg att arbetsförhållandena i 

akademin karaktäriserades av hög arbetsbelastning (kvantitativa krav) och krav på 
att leverera hög kvalitet (kvalitativa krav) samt outtalade krav på hög tillgänglighet, 
vilket illustreras i följande citat: 

“Det akademiska arbetet är inget åtta till fem jobb. Alla väntar 
sig att vi är tillgänglig via internet och mobilen även kvällar 

och helger, vilket inte är så lätt ifall man har små barn.”
(doktorand, kvinna) 
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“Det ständiga mailflödet kräver oavbruten tillsyn även på 
semestern i annat fall växer sig inboxen till ohanterlig storlek.” 

(professor, kvinna)

“Det outtalade kravet att alltid vara tillgänglig även kvällar och 
helger gör att jag ofta känner mig jagad vilket leder till stress.”

(doktorand, kvinna)

“Den nya tekniken medför att man ständigt förväntas vara 
uppkopplad och tillgänglig. Kanske är det svårare för kvinnor 

att leva upp till dessa outtalade krav på tillgänglighet, 
eftersom det ofta är kvinnor som har huvudansvar för familj 

och barn kanske detta krav blir mer oförenligt för dem.”  
(professor, man)  

Kvinnor upplevde arbetsförhållandena i akademin (det betalda arbetet) mer 
stressfylld än män på grund av den förväntade tillgängligheten ansågs oförenligt 
med det obetalda arbetet med hem och familj (cf. Ehn, 2001). Flera intervjuper-
soner uttryckte att forskare och lärare ofta identifierar sig med det akademiska 
arbetet, som uppfattades som ett kall. En doktorand menade att ”forskningen 
blir en livsstil och man förväntas arbeta mer än åtta timmar per dag, vilket bidrar 
till gränslöshet mellan arbete och fritid”. Det framkom att kvälls- och helgarbete 
var vanligt i samband med olika deadlines, vilket upplevdes speciellt stressfyllt av 
kvinnor med små barn.  

“Det akademiska arbetet är fyllt av krav och deadlines kopplat 
till forskning, undervisning och forskarutbildningen, vilket 

gör att det ofta blir långa dagar och även jobb på kvällar och 
helger. Jag fick dåligt samvete när jag jobbade så mycket. Ville 
inte vara en dålig förälder och försökte lägga ned lika mycket 

tid på familjen. Så jag kämpade, men mäktade inte med allt 
och till slut orkade jag inte längre utan jag gick i vägen.”

(doktorand, kvinna)

“Jag jobbar hela dagarna på universitetet och dessutom jobbar 
jag hemifrån många kvällar. Jag jobbar på vardagar och helger 

och vill inte ens tänka på hur många timmar jag lägger ned 
på arbete. Jag får dåligt samvete för att familjen blir lidande, 

vilket orsakar stress och när stressen blir för långvarig då 
leder det till sjukskrivning, det har jag märkt genom åren.”

(professor, kvinna)
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“Det skulle inte vara något problem att kombinera det akademiska 
arbetet med familj och barn om det var 40 timmars veckor 
för på dagarna är barnen på dagis eller i skolan. Problemet 

är att man förväntas arbeta kväller och helger också.”
(professor, man)

Intervjupersonerna var överens om att det förväntades hårt arbete och att 
normen var att arbeta mer än 40 timmar i veckan.

“Jag påverkas av hur andra gör, exempelvis har jag en 
handledare som alltid jobbar och då känner jag ju att det 

förväntas av mig också, även om det inte är ett uttalat 
krav. Jag tror inte våra handledare förstår vilka förebilder 

de är för oss doktorander och att vi ofta gör som de 
gör det vill säga jobbar jämt.” (doktorand, kvinna)

“Man borde arbeta mindre, men känner sig tvingad att 
arbeta i ett tempo som inte är sunt.” (doktorand, kvinna)

Den höga arbetsbelastningen i Satsa Friskt ansågs bidrar till stress: 

“Stress är nog den största orsaken till ohälsa i akademin för 
både kvinnor och män, men jag tror kvinnor stressas mer 
än män eftersom det akademiska arbetet kan vara svårt 

att förena med familjeliv. Trots allt är det fortfarande ofta 
kvinnorna som tar mest ansvar för barn.” (doktorand, man)

Detta överensstämmer med tidigare forskning som visar att akademin associeras 
med hög arbetsbelastning, höga krav och tidspress på grund av ständiga deadlines, 
vilket periodvis bidrar till höga nivåer av stress (cf. Högskoleverket, 2003, 2008; 
Källhammer, 2004, 2005, 2008). I min empiri beskrevs det akademiska arbetet som 
gränslöst eftersom det är upp till lärare och forskare att själva bedöma när arbetet 
är tillräckligt bra, vilket upplevdes svårt eftersom det alltid går att arbeta mer i 
strävan efter ett bättre resultat. Flera sjukskrivna kvinnor uttryckte att de hade 
misslyckats med gränsdragningen mellan arbete och privatliv, samt arbete och vila.

“Eftersom gränsen mellan arbete och privatliv suddats ut i 
samband med att arbetet gjorts tillgängligt från hemmet genom 

teknikens inträde till exempel i form av internet, elektronisk 
post och mobiltelefoner, är det upp till var och en att sätta 
gränser och detta har lett till sjukskrivning speciellt bland 

forskarstuderande kvinnor med små barn.” (professor, kvinna)

Flera intervjupersoner i Satsa Friskt uttryckte oro över den stressfyllda arbetssit-
uationen, som medfört att kollegor var sjukskrivna. De tog även upp att det var 
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problematiskt att vara hemma vid sjukdom (egen eller barns sjukdom), eftersom 
det uppgavs vara svårt att hitta en ersättare eller ett nytt undervisningstillfälle, 
speciellt med kort varsel.

“Det är vanligt att man går till arbetet trots att man 
är sjuk, exempelvis förkyld, eftersom ingen kan 

rycka in och ta undervisningen och man vill inte att 
studenterna ska bli lidande.” (adjunkt, kvinna)

“Många sjukanmäler sig inte vid ströfrånvaro. Det är vanligt att 
man arbetar hemifrån trots att man är sjuk.” (doktorand, man)

I Satsa Friskt framkom att både så kallad ’sjuknärvaro och ’dold sjukfrånvaro’41 
vara vanligt förekommande, vilket ligger i linje med en tidigare undersökning av 
undervisande personal i akademin som visar att sju av tio personer arbetar trots att 
de borde sjukskrivit sig (cf. Högskoleverket, 2003; Likkonen, 2002). En konsekvens 
av sjuknärvaro och dold sjukfrånvaro är missvisande statistik (ibid.), vilket kan vara 
en bidragande orsak till de låga sjuk- och ohälsotalen i akademin. 

Det framkom att kvinnor i mansdominerade miljöer ofta upplevde högre krav än 
män, eftersom de ansåg att de var tvungna att bevisa sin kompetens genom att 
prestera bättre än männen, samtidigt som kvinnorna ofta hade sämre nätverk och 
stöd. 

“I en mansdominerad värld måste kvinnorna hela tiden 
bevisa att de är lika bra eller bättre än männen. Som kvinna i 
en mansdominerad miljö får man inte misslyckas då får man 
höra att de inte borde tagit in en kvinna.”  (lektor, kvinna)

En av de intervjuade långtidssjukskrivna kvinnorna var övertygad att hennes 
sjukskrivning berodde på att hon arbetat sig utmattad eftersom hon som kvinna 
ständigt var tvungen att bevisa sin duglighet. Uttryck som ’duktiga flickor’ förekom 
vid intervjuerna, speciellt när kvinnor inom mansdominerade områden beskrevs, 
vilket ansågs bero på att kvinnor måste vara bättre än män (cf. Lindgren et al., 
2010).

“Det är tufft att leva upp till allas förväntningar på att ständigt 
prestera på topp. Jag känner stor press från omgivningen 

och sätter stor press på mig själv.” (doktorand, kvinna)

“Som kvinna får du i praktiken aldrig misslyckas i en 
mansdominerad miljö.” (doktorand, kvinna)

41  Dold sjukfrånvaro innebär enligt Likkonen (2002) att arbetstagare underlåter att sjukskriva sig och istället 
arbetar hemifrån vid sjukdom, eller arbetar igen den förlorade arbetstiden som sjukdomen orsakat på kvällar och helger.
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“Som kvinna i en mansdominerad värld måste du hävda 
dig. Du måste vara bättre än männen för att tas på allvar, 
samtidigt som du trampar dem på tårna om du är för bra. 

Det är ingen dans på rosor direkt.” (lektor, kvinna)

Även en annan kvinna med högt uppsatta mål gav uttryck för att kvinnor behövde 
vara bättre för att komma i fråga:

“Som tjej måste man ju vara dubbelt så bra för att komma 
ifråga och jag har alltid försökt vara en av de bästa. Jag 
har nog alltid varit en ’duktig flicka’, och eftersom jag är 

mycket tävlingsinriktad har jag till och med försökt att vara 
’den duktigaste flickan’. På grundutbildningsnivå var det 

hanterbart, men på doktorandnivå är det svårt att leva upp 
till dessa krav och kanske ännu svårare att försöka frigöra sig 

från dessa förväntningar och krav.”(doktorand, kvinna)

En skillnad mellan könen som framkom i Satsa Friskt var att det talas om ’duktiga 
flickor’ men däremot aldrig om ’duktiga pojkar’. Andra områden där det framkom 
skillnader mellan könen var anställningsförhållanden och fördelningen av hemar-
bete. Flera kvinnor påtalade att de haft tillfälliga anställningar under långa perioder 
vilket fördröjde karriärutvecklingen, medan män i högre utsträckning uppgav att 
de hade tillsvidare anställningar. Ytterligare en skillnad mellan kvinnor och män i 
empirin var fördelningen av hemarbete (obetalt arbete), där kvinnor i de flesta fall 
ansåg att de la ner betydligt mer tid än män på det obetalda arbetet. Detta ansågs 
påverka kvinnors och mäns sammanlagda kravbild, det vill säga krav förenade med 
både betalt och obetalt arbete. I kvinnors och mäns intervjuberättelser framkom 
att kvinnor ansåg att de hade en högre total kravbild jämfört med män vilket även 
bekräftades av män (Boye & Evertsson, 2014).  

“Kvinnor har höga krav på jobbet och tar ofta större del av ansvaret 
för hem och familj, vilket leder till hög press.” (doktorand, kvinna)

Intervjupersonerna lyfter fram den press som det innebär att både göra karriär 
och ta hand om barnen. Även tidigare forskning visar att speciellt kvinnor med små 
barn tar stort ansvar för hem och omsorgsarbete (Boye & Evertsson, 2014). Detta 
leder till stress framförallt bland yngre kvinnor och sjukfrånvaro speciellt bland 
småbarnsmödrar (Angelov et al., 2011). I Satsa Friskt ansåg ett flertal intervjuper-
soner att stress på grund av bristande jämställdhet hade bidragit till sjukskrivning.

“Det är ofta doktorander som blir sjuka på grund 
av stressrelaterade besvär, och framförallt 

kvinnor med barn.” (professor, kvinna)

“Att kvinnor är mer sjukskrivna än män tror jag beror på 
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bristande jämställdhet, som leder till att många kvinnor 
har högre belastning än män när krav på arbetet och krav 

relaterade till familj och barn summeras.” (doktorand, kvinna)

“Jag jobbade jämt och min fru skötte markservicen hemma, 
men till slut blev hon så stressad att hon gick i väggen. 

Det var en svår tid att se den man älskar må så dåligt och 
jag for illa över att jag bidragit till hennes sjukdom genom 
att lämna över allt ansvar på henne. När hon var sjuk fick 

jag axla markservicen och det var en utmaning att fixa både 
jobb, hem och barn, Numera delar vi på arbetet hemma, 

handling, städning och hämtning och lämning på dagis och 
skola samt barnens aktiviteter och vi uppskattar varandras 

insatser för det funkar om man är två om det.”(lektor, man)

“När jag arbetar som mest åker jag till universitetet innan 
familjen har vaknat och kommer hem när åtminstone 

barnen har somnat för natten. Det blir ju mycket arbete 
även för frun dessa perioder eftersom hon då ensam 
får ta allt ansvar hemmet, städning, handling, barnen, 

deras läxor och andra aktiviteter.”(professor, man)

“Jag arbetade extremt mycket under doktorandtiden. Min 
situation var mycket stressfullt under en lång period och till slut 

orkade jag inte längre med både prestationskraven på arbetet och 
kraven på att vara en bra mamma, och blev då sjukskriven. Jag 
var på botten och mådde mycket dåligt.” (doktorand, kvinna)

Även i tidigare forskning poängteras svårigheter för kvinnor att kombinera 
förvärvsarbete och familjeliv, eftersom kvinnor fortfarande tar störst ansvar för 
hem, familj och barn (Boye & Evertsson, 2014; Frankenhauser, 1997; Härenstam 
et al., 2000; Källhammer, 2008; Källhammer & Fältholm, 2007, 2009; Nordenmark, 
2004). Enligt Frankenhauser (1997) ökar kvinnors stressnivå efter arbetstid medan 
mäns stressnivå däremot sjunker när de går hem från arbetet, vilket antas bero på 
att det fortfarande är flest kvinnor som handlar, hämtar barn på dagis och lagar 
mat. Enligt Nordenmark (2004) framkallar dessa sysslor ofta stress eftersom de 
måste göras vid en viss tidpunkt. Kvinnor på olika positioner, men främst dokto-
rander i Satsa Friskt talade om ”det stressande livspusslet.” Denna typ av stress 
är mest kännbar för kvinnor och antalet sjukskrivna småbarnsmödrar ökade vid 
tidpunkten för projektet (cf. Angelov et al., 2011). Trots väl utbyggd barnomsorg 
lyfte flera intervjupersoner i Satsa Friskt upp svårigheten att balansera arbete och 
familj, speciellt när båda parterna arbetar heltid: 

“Det är svårt att kombinera arbete och familj så att båda delarna 
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fungerar bra. Det kan gå hyfsat när barnen är friska och man 
har någon att dela ansvaret med, men om barnen är sjuka eller 
inte sover på nätterna är det speciellt svårt.” (lektor, kvinna)

I Satsa Friskt arbetade ett flertal kvinnor med mindre barn deltid för att på detta 
sätt minimera stressen, och få arbetssituationen att fungera med familj och barn. 
Flera uttryckte dock en frustration över att de ”tvingas gå ner i tid” för att klara 
vardagen, vilket exempelvis framkom i följande citat: 

”Att arbeta deltid för att få ihop vardagens 
livspussel är ett nödvändigt ont, som påverkar 

både lön och pension.” (lektor, kvinna)

”Varför är det alltid kvinnan som förväntas finnas till hands för 
barnen, jag menar barnen har ju en pappa också, men få pappor 

verkar ha en tanke på att gå ner i arbetstid för att få det att fungera 
med hämtning och lämning på dagis.” (doktorand, kvinna) 

I Satsa Friskt blev det uppenbart att jämställdhet brister exempelvis när det 
gäller fördelningen mellan betalt och obetalt arbete. Enligt intervjumaterialet 
var det endast kvinnor som arbetar deltid (betalt arbete) för att klara krav som 
förknippades med familj och barn (obetalt arbete). Medan ingen av de intervjuade 
männen arbetade deltid oavsett om de hade små barn eller inte, vilket förklarades 
ha ekonomiska skäl som bottnar i att kvinnor som grupp har lägre lön än män och 
det således är mest förmånligt ur ett ekonomiskt perspektiv att den med lägst 
lön tar föräldraledigt och går ner i arbetstid. Detta överensstämmer med Walbys 
(2008) resonemang att kvinnorna hänvisas till deltidsarbeten av ekonomiska skäl, 
beroende på löneskillnader mellan kvinnor och män. Enligt Gonäs och Rosenberg 
(2009) bör jämställdhetsinsatser omfatta såväl det betalda lönearbetet som det 
obetalda arbetet i hemmet.  

Mellströms (2006) resonemang om att män upplever dubbla lojaliteter, där lojal-
iteten för arbetet ofta går före lojaliteten för familjen, vilket innebär att när män 
tvingas kompromissa mellan arbete och familj prioriteras ofta arbetet. I Satsa Friskt 
upplevde vissa män det som ett problem att män inte förväntas vara föräldralediga 
i samma utsträckning som kvinnor, vilket exempelvis uttrycks i citatet nedan.

”Jag matchades fram i karriären, förväntades ha markservice 
hemma och det knäckte mitt förhållande. Nu har jag ny 

familj och vill prioritera den, men jag vet att jag förväntas 
prioritera arbetet före familjen. Jag siktar på att bli professor, 

men vet inte hur det ska gå till för min fru vill också göra 
karriär och det är inte lätt att kombinera att båda gör 
karriär när man har små barn hemma.” (lektor, man)
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En faktor som ansågs väga upp höga arbetskrav i Satsa Friskt var arbetstagares 
kontroll över arbetet, vilket exempelvis omfattar delaktighet i beslutsfattande 
samt egenkontroll och handlingsutrymme att planera arbetet. Detta överensstäm-
mer med Karaseks och Theorells (1990) teori som innebär att ju högre kontroll en 
arbetstagare upplever desto bättre är förutsättningar att klara av höga krav utan 
att drabbas av negativa effekter av stress. I Satsa Friskt framkom att kontrollen 
påverkas av individernas position i akademin:

”Jag som ämnesföreträdare och professor har bra kontroll 
över arbetet och har goda möjligheter i min position att 

påverka. När professorsgruppen träffas dominerar män, det 
är betydligt färre kvinnliga professorer.”(professor, man)

”Fler män har maktpositioner på universitetet och dessa positioner 
ger inflytande och kontroll och än är det långt ifrån lika många 

kvinnor som män på dessa positioner.” (docent, kvinna)

Ett tydligt samband mellan position och kontroll blev uppenbart i Satsa Friskt, där 
individer på högre positioner (ofta män) ansåg att de hade mer kontroll än individer 
på lägre positioner (ofta kvinnor). I min empiri hade fler män än kvinnor ledande 
positioner som omfattade både inflytande och kontroll över arbetet. Kvinnorna som 
ofta hade positioner lägre ner i den akademiska hierarkin hade mindre inflytande 
och självbestämmande över arbetssituationen. Eftersom bristande kontroll ökar 
risken för skadlig stress (Karasek & Theorell, 1990) kan detta bidra till att förklara 
kvinnors högre sjukfrånvaro. En faktor som flera intervjupersoner (både kvinnor 
och män) i Satsa Friskt ansåg minskade kontrollen över arbetet var splittring mellan 
olika arbetsuppgifter vilket ansågs vanligt förekommande för både lärare och 
doktorander. Citatet nedan är ett exempel på hur detta uttrycktes:

”Som doktorand ska man axla olika roller, en forskarroll, en 
studentroll och lärarroll och dessa roller krockar ibland med 
varandra, och då är det svårt att veta vad man ska prioritera, 
vilket påverkar kontrollen över arbetet.” (doktorand, kvinna)

Flera intervjupersoner använde olika liknelser när de beskrev det splittrade 
akademiska arbetet, exempelvis liknades arbetet med ett lapptäcke, där de olika 
lapparna symboliserade alla olika moment som ingår i det akademiska arbetet, 
exempelvis undervisning, forskning, söka finansiering, ledarskap och handledning. 
Även i följande citat beskrevs det akademiska arbetet med hjälp av en liknelse:

”Ibland känns mitt arbete som om jag spelar bordtennis 
med 60-70 personer samtidigt.”(professor, man)

”Arbetssituationen i akademin är som en grop med lös sand 
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där arbetstagare försöker skotta upp all sand som rinner 
ned, men varje gång de slänger upp ett spadtag så rinner 

det ner på andra sidan lika mycket.”(professor, man)

”Det är ett hopplöst läge där man skottar och skottar 
och skottar och visst skottar man mycket sand men 

man ser inte alltid resultatet.” (professor, man)

En stor del av forskningen i akademin är externfinansierad och flera intervjuper-
soner i Satsa Friskt upplevde att kraven att söka externfinansiering betungande 
eftersom det tog mycket tid i anspråk. Den tid som forskare och lärare la ner på 
att skriva ansökningar om finansiering skedde ofta utöver deras ordinarie sysslor:

”Kraven på externfinansiering är mycket stora och som professor 
förväntas du finansiera dig själv, doktorander och postdoktjänster. 

Det är ett krav som du alltid lever med, för det är ett ständigt 
behov. Eftersom kvinnor ofta har sämre nätverk än män upplevs 
nog detta krav mer betungande för kvinnor” (professor, kvinna)

I Satsa Friskt efterfrågades samverkansmöjligheter och någon form av stöd vid 
ansökningsförfarandet.  Doktoranderna uppfattade forskarmiljön utmanande och 
de påtalade vikten av stöd:

”En forskningskultur kan liknas med en extremsport 
som båda innebär hög risk och hög adrenalinkick, 
men det är viktigt med säkerhetsutrustning och 
guidning för att klara det.”(doktorand, kvinna)

Flera doktorander i Satsa Friskt såg handledaren som en förebild och stödperson, 
exempelvis liknade en doktorand sin handledare vid en ”livlina”. Samtidigt lyfte 
flera upp beroendesituationen till handledare. Många efterfrågade mer handled-
ning under doktorandprocessen, exempelvis från mer än en handledare medan 
andra hade huvudhandledare och en eller fler biträdande handledare.  Speciellt 
kvinnor i mansdominerade miljöer efterfrågade kvinnor som förebilder. Bland 
doktorander rådde enighet att icke fungerande handledning var stressfyllt, efter-
som avhandlingsprocessen stannar upp. Bristfällig handledning ansågs dels vara en 
bidragande faktor till att doktorander avbryter doktorandstudierna i förtid och dels 
en bidragande orsak till stressrelaterad ohälsa. 

Flera doktorander önskade att de var delaktiga i någon forskargrupp, eftersom 
de önskade kollegialt stöd, handledning i grupp, feedback på skrivet material för 
att mildra stressen. Stöd från arbetskamrater ansågs ofta brista i akademin på 
grund av konkurrens mellan medarbetare exempelvis konkurrens om forsknings-
medel och tjänster. Enligt Karasek och Theorell (1990) samt Theorell (2006) bidrar 
bristande stöd till en ökad risk för skadlig stress och ohälsa. 
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I Satsa Friskt efterfrågades även nätverk, eftersom flera intervjupersoner ansåg 
att ”nätverk fungerar som en buffert mot skadlig stress” (cf. Karasek & Theorell, 
1990). Fler kvinnor än män påtalade bristen på stöd och kvinnor berättade att de 
inte inkluderas i olika befintliga nätverk.

”Nätverken är manliga slutna nätverk.” (lektor, kvinna)

Flera intervjuade kvinnor i Satsa Friskt lyfte även upp vikten av ett privat stödjande 
nätverk för att klara vardagen.

”Privata nätverk är viktiga det vill säga att det finns någon 
person i ens närhet som exempelvis kan hämta barnen på 

dagis när det kör ihop sig på arbetet.” (lektor, kvinna)

”Privata nätverk är viktiga för att få livspusslet att fungera, 
någon i ens närhet som ställer upp och hämtar barnen när 

det är någon deadline på jobbet.” (doktorand, kvinna)

Den arbetssituation som både kvinnor och män beskrev som den mest ideala 
i Satsa Friskt karaktäriserades av ett utmanande arbete med höga krav, som 
kompenserades av ett stort inflytande över arbetet och ett tillfredsställande stöd 
på arbetsplatsen, Män beskrev det akademiska arbetet i termer av höga krav som 
kompenserades av goda möjligheter till inflytande och kontroll över arbetet och 
ett tillfredsställande stöd. Kvinnor beskrev i likhet med männen en hög kravbild 
i akademin, men till skillnad från männen upplevde kvinnor generellt att de hade 
sämre inflytande och kontroll över arbetet och även sämre stöd än männen, vilket 
bidrar till att förklara att en högre andel kvinnor än män är sjukskrivna i akademin. 

Enligt Elwér (2013) är både hälsofrämjande åtgärder och jämställdhetsaspekter 
viktigt för att nå ökad hälsa hos både kvinnor och män på arbetsplatserna. Kvinnors 
hälsa påverkas enligt henne i högre grad negativt av ojämställda förhållanden. 
Elwér betonar att det hälsofrämjande arbete måste skifta fokus från individuella, 
beteendeinriktade hälsostrategier till strukturella lösningar som utmanar grunden 
till problemen.

INSATSER FÖR ATT FRÄMJA JÄMSTÄLLDHET 
De insatser som genomfördes eller föreslogs i Satsa Friskt presenteras nedan.  

Översyn av anställningsformer och arbetstid
En översyn av anställningsformer föreslogs, eftersom exempelvis tidsbegrän-

sade projektanställningar upplevdes hindra fortsatt karriärutveckling efter dispu-
tation. I Satsa Friskt indikerades en könsskillnad avseende anställningsformerna när 
främst kvinnor lyfte fram att de hade/hade haft tillfälliga anställningar under långa 
tidsperioder, medan de flesta av männen uppgav att de hade tillsvidare anställnin-
gar. Det framkom även en skillnad avseende arbetstid vid intervjuerna, som bestod 
i att ett flertal kvinnor uppgav att de arbetade deltid speciellt under småbarnsåren, 
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medan däremot ingen av de intervjuade männen arbetade deltid. Dessutom 
framkom att kvinnor tog ut merparten av föräldraledighet. Vissa män upplevde att 
de förväntades prioritera arbetet före familj och barn, vilket medförde att de hade 
svårt att få acceptans av överordnade att vara föräldralediga längre perioder.   

Översyn av handledarsituation
Eftersom doktorander var överrepresenterade bland de långtidssjukskrivna i 

akademin och denna grupp upplevde bristande stöd och handledning föreslog en 
översyn av doktorandernas handledarsituation. Enligt Högskoleförordningen ska 
doktorander ha både en huvudhandledare och minst en biträdande handledare 
för att minska doktorandens beroendesituation till en enda person. Denna insats 
avsåg att tillföra stöd till doktorandgruppen i syfte att dels förebygga ohälsa och 
sjukskrivning och dels förebygga att doktorander avbryter forskarstudierna i förtid 
på grund av bristande handledning (cf. Högskoleverket, 2003, 2008). 

Skapa forskargrupper
Ett annat förslag på en stödjande insats var att skapa forskargrupper, som 

stödjande miljöer, som dels ger bättre förutsättningar att kombinera individuell 
och kollektiv handledning och på detta sätt öka doktorandernas totala handled-
ningstid och dels ger gynnsammare förutsättningar till samproducerade publika-
tioner, vilket kan främja såväl doktoranders som handledares karriärutveckling 
(Källhammer & Fältholm, 2007). 

Mentorskap 
Mentorskap föreslogs i syfte att skapa stödpersoner/förebilder på högre 

positioner förutom handledarna, vilka kan ge vägledningar och bistå med stöd och 
råd.

Utbildningsinsatser  
Olika utbildningsinsatser genomfördes vid universitetet med fokus på ohälsa ur 

ett genusperspektiv för att synliggöra bristande jämställdhet, som kan bidra till 
kvinnors överrepresentation bland långtidssjukskrivna. Utbildningsinsatser skedde 
exempelvis vid universitetets handledarutbildningar, samt vid utbildningsdagar för 
doktorander och studentskyddsombud.

Forskarskola för kvinnor
En fortsatt satsning på universitetets forskarskola för kvinnor föreslogs i Satsa 

Friskt för att stötta kvinnor som var överrepresenterade bland universitetets långt-
idssjukskrivna. Kvinnlig forskarskola, som startades redan 1995 vid Luleå tekniska 
universitet, var Sveriges första forskarskola för kvinnor vid en teknisk fakultet. 
Forskarskolan, som sedermera bytte namn till Forskarskola för kvinnor, erbjöd 
kvinnor olika former av stöd under forskarutbildningen.
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Nätverk 
I akademin ansågs det finnas behov av nätverk för kvinnor eftersom befintliga 

nätverk i akademin ofta upplevdes som “manligt slutna nätverk.” Nätverk ansågs 
fungera som stöd. Enligt Karasek och Theorell (1990) samt Theorell (2006) minskar 
stöd risken för skadlig stress och ohälsa. Forskarskola för kvinnor, som beskrivits 
ovan, gav enligt en utvärdering värdefulla nätverk (Berg Jansson, 2013). 

IDAS– Karriärutveckling i akademin

Tabell 4.  Projektöversikt IDAS

KONTEXT Akademisk kontext: Luleå tekniska universitet

FINANSIÄR Luleå tekniska universitet

METOD 32 intervjuer (18 kvinnor, 14 män)
Workshopar efter projektets slut med persona och scenario (108 delt.)
• Handledarutbildningen (75)
• Musikhögskolan (12)
• Teaterhögskolan (21)

TEORI Kanter (1977)
Genusperspektiv

JÄMSTÄLLDHETS-
INSATSER

Strukturorienterad ansats

BAKGRUND
Sveriges universitet och högskolor fick uppdrag av regeringen (1997) att öka 

andelen kvinnor bland professorer och som ett led i detta arbete upprättades 
rekryteringsmål för de olika lärosätena. Eftersom universitet och högskolor i 
Sverige stod inför stora pensionsavgångar ansågs det vara ett tillfälle för universi-
teten att stimulera fler kvinnor att söka höga poster inom akademin. Ett nationellt 
chefs- och ledarförsörjningsprogram (IDAS) introduceras av Sveriges universitets- 
och högskoleförbund (SUHF) i syfte att få fler kvinnor på ledandepositioner. IDAS 
målsättning var att bredda rekryteringsunderlaget genom att identifiera, synlig-
göra och ta tillvara på disputerade kvinnor som ville åta sig ledande uppdrag. 

Varje bokstav i akronymen IDAS symboliserade olika steg i arbetet för att få 
fler kvinnor på ledande positioner i akademin. I (Identification) avsåg att identi-
fiera kvinnor på akademiska poster och skapa så kallade ’kvinnobanker’, det vill 
säga förteckningar över kvinnors positioner i akademin. D (Development) omfat-
tade aktiviteter för att främja utvecklingsmöjligheter, exempelvis genom nätverk, 
ledarutveckling, mentorskap och karriärrådgivning för kvinnor. A (Advancement) 
fokuserade på avancemang genom att synliggöra kvinnor som ledarkandidater, 
styrelsemedlemmar, samt i nominerings- och rekryteringsgrupper. S (Support) 
innebar olika stödformer till individer med ledande positioner (cf. IDAS, 2007).

I detta projekt, som finansierades av Luleå tekniska universitet inom ramen 
för lokala aktiviteter inom IDAS nationella chefs- och ledarförsörjningsprogram, 
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kartlades karriärstrukturer vid Luleå tekniska universitet. Projektet bedrevs mellan 
år 2006-2009 i syfte att öka kunskapen om kvinnor och mäns möjligheter till 
karriärutveckling vid Luleå tekniska universitet, samt synliggöra skillnader mellan 
könen.

TEORI 
I IDAS söktes strukturella förklaringar till varför kvinnor är underrepresenterade 

på höga akademiska positioner i akademin och inspirerades av Kanter (1977), som 
redan på 1970-talet övergav individuella förklaringar till bristande jämställdhet 
och istället sökte strukturella förklaringar till skillnader mellan kvinnors och mäns 
karriärutveckling (ibid.).  I sökande efter förklaringar till bristande jämställdhet 
avseende karriärutveckling i akademin användes Kanters teori om möjligheter makt 
och antal som förståelseram. Eftersom karriärutvecklingen i akademin beskrevs 
som könsmärkt till mäns fördel anlades ett genusperspektiv på forskningen om 
karriärstrukturer vid Luleå tekniska universitet. Genom att synliggöra kvinnors och 
mäns villkor till karriärutveckling vid Luleå tekniska universitet och föreslå insatser 
kan jämställda karriärutvecklingsmöjligheter främjas. 

METOD 
I IDAS undersöktes karriärstrukturerna i akademin genom intervjuer vid Luleå 

tekniska universitet. 32 intervjuer med både kvinnor och män genomfördes i syfte 
att finna svar på varför kvinnor är underrepresenterade på höga positioner. 20 
intervjuer genomfördes 2006 och dessa kompletterades år 2008 med ytterligare 
12 intervjuer. I andra omgången intervjuades universitetslektorer, som ansågs vara 
en intressant grupp att studera eftersom andelen kvinnor minskar högre upp i den 
akademiska hierarkin och den första intervjuomgången innehöll endast två interv-
juer med lektorer.

KARRIÄRUTVECKLING OCH GENUS
I IDAS ansågs den akademiska kontexten generellt erbjuda goda möjligheter 

till karriärutveckling. Olika potentiella karriärsteg beskrevs, initialt från grundut-
bildningsnivå till forskarutbildningsnivå och efter disputation möjliggörs nya 
karriärmöjligheter till positioner såsom lektor, biträdande lektor/forskarassistent. 
Efter ytterligare meritering finns sedan möjlighet att avancera till befattningar 
som biträdande professor, befordrad professor eller professor. I IDAS liknades den 
akademiska karriärutvecklingen vid ”en lustgård för vetenskapliga upptäckter” 
och akademin ansågs vara ”möjligheternas godisbutik” (Källhammer, 2008, 2009; 
Källhammer & Fältholm, 2007 & 2009). 

”Det finns så mycket möjligheter inom akademin, vilka kan liknas 
vid dörrar och bakom varje dörr man öppnar döljer sig en hel 

godisbutik. Man måste lära sig att välja fokus och begränsa sig även 
om det innebär att välja bort det som är roligt.” (lektor, kvinna) 
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I projektet fanns en föreställning att karriärutvecklingen är jämställd eftersom 
den baserades på individernas meriter. Med andra ord framträdde en meritokratisk 
diskurs som grundades i att universitetet vilar på en meritokratisk grund. I min 
forskning var både kvinnor och män lägre ner i hierarkin (t.ex. doktorander och 
adjunkter) tämligen säkra på att det är individers meriter som avgör karriärutveck-
lingen i akademin. Samtidigt betonade flera intervjuade kvinnor, främst de högre 
upp i hierarkin (biträdande professorer, professorer) att även kön påverkar, vilket 
uttrycktes på lite olika sätt exempelvis: ”det är inte lika villkor för kvinnor och män”, 
och ”kvinnor måste vara bättre än männen för att komma i fråga”. Enligt citaten 
nedan är det inte bara meriter som avgör när en tjänst tillsätts vid universitetet:

”Kvinnor måste bevisa sin duglighet för att inkluderas, medan 
män får vara med så länge de inte gör bort sig. Det är nog så att 

män matchas fram tills de inte håller måttet, medan kvinnor måste 
bevisa att de håller måttet för att matchas fram. Så vi behandlar 

inte män och kvinnor lika meritokratin till trots.” (professor, man) 

”Jag upplever inte strukturen jämställd. Könsroller styr 
och detta är djupt rotat i organisationen, vilket har blivit 

tydligt för mig nu i samband med en sökt professur. 
Då slog jag huvudet i glastaket och blev omsprungen 

av en mindre meriterad man.” (lektor, kvinna)

I enlighet med tidigare forskning beskrevs olika hinder i strukturen varav en 
kvinna i IDAS liknar dessa hinder i karriärutvecklingen för ’glastak’ (cf. Morrison et 
al., 1987). Dessa strukturella hinder ansågs bidra till den rådande genusstrukturen 
där kvinnor är underrepresenterade på de högsta positionerna i akademi. Trots 
akademins meritokratiska ideal ifrågasätter flera forskare meritokratin i akademin 
(Wennerås & Wold, 1997; Wullum Nielsen, 2015a, 2015b).

De flesta män uppgav att de inte mötte några hinder i karriärutvecklingen, 
däremot lyfte några män upp att de mötte hinder att leva så jämställt som de 
önskade. De ansåg exempelvis att deras möjligheter att ta föräldraledigt var mer 
begränsade än kvinnors möjligheter, vilket exempelvis illustreras i följande citat:

”Även om mina manliga doktorander vill vara hemma med sina 
barn och vill ta ut föräldraledighet så blir det mera planerat 

för dem utifrån projekten, medan kvinnorna inte kan välja det 
är här och nu hur olämpligt det än är.” (professor, kvinna)

Enligt min empiri fördelades det obetalda arbetet, uttag av föräldraledighet 
och vård av sjuka barn mer jämställt mellan yngre kvinnor och män jämfört med 
äldre kvinnor och män. Baserat på min begränsade empiri går det dock inte att 
säga att det generellt är skillnader avseende jämställdhet mellan generationerna 
(Källhammer & Fältholm, 2009). Intervjuerna visade att familjebildning och barn 
ansågs hindra eller fördröja kvinnors karriärutveckling, medan mäns karriärutveck-
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ling däremot sällan påverkades;  

”Det känns som att familjebildning och barn endast får 
konsekvenser för kvinnors karriärutveckling, medan mäns 

karriärutveckling inte påverkas.” (lektor, kvinna)

”Jag har tagit mig dit jag ville komma karriärmässigt, men på 
bekostnad av två kraschade förhållanden, så priset var högt. 

Numera försöker jag dra lärdom så att jag inte ska krascha ett 
tredje förhållande för att jag prioriterar jobbet före familjen, så det 
går till och med att lära gamla hundar att sitta.” (professor, man)

I citatet ovan framkom i likhet med tidigare forskning att föräldraskap tenderar 
att betyda olika saker för kvinnor och män (cf. Gonäs & Rosenberg, 2012). I interv-
juerna i IDAS blev det uppenbart att flera män prioriterat arbetet före familjen, 
vilket ligger i linje med tidigare forskning (cf. Mellström, 2006). Flera intervju-
personer talade om att de separerat eller skiljt sig, varav en professor berättade 
att ”frun ledsnade på att sköta allt arbete hemma, så det blev skilsmässa”. Det 
framkom även att när män hämtade eller lämnade på dagis eller var hemma med 
sjuka barn blev vissa av dem tråkade av kollegorna. En man berättade att han ofta 
kom lite senare de morgnar han lämnade på dagis, och att han åkte lite tidigare 
för att hämta barn på dagis ”jag kan jag få frågan om jag jobbar halvtid, fast det 
i själva verket bara rör sig om en kvart eller halvtimme mindre arbetstid”. Både 
kvinnor och män i IDAS önskade att det var lika villkor både avseende det betalda 
och obetalda arbetet.

”Kvinnor och män ska ha lika möjligheter att göra 
karriär och lika möjlighet att vara hemma med sina 

barn. Många män liksom jag själv missar en stor del av 
sina barns uppväxt eftersom man förväntas anpassa 

föräldraledig när det passar i projektet, undervisningen 
och forskningen, vilket det sällan gör.” (lektor, man)

Enligt min empiri ansåg män att det var svårt för dem att ”få acceptans att vara 
pappalediga en längre tid.“ Kvinnor lyfte däremot inte fram problem med att vara 
föräldraledig, vilket synliggör olika villkor beroende på kön vid universitetet.  

”Det känns problematiskt att jag genom hela min karriär har 
förväntats och fortfarande förväntas prioritera arbete före familjen. 

Att jag antas ha full markservice hemma, vilket kanske beror på 
att den äldre generationens ofta hade det.” (professor, man) 

Ett flertal män i min empiri upplevade att de mötte hinder att vara föräldrale-
diga en längre tid, på ett sätt som kvinnor generellt inte upplevade. Kvinnor mötte 
däremot hinder att avancera till de högsta positionerna i akademin, hinder som män 
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generellt inte mötte. Flera kvinnor med mellanpositioner i akademin, (t.ex. lektorer 
och utbildningsledare), upplevde hinder i strukturen som försvårade för dem att 
avancera till de högsta positionerna i akademin. Däremot avancerar ofta män till 
toppositioner. I projektet illustrerades kvinnors och mäns upplevda karriärutveck-
ling med bilden av (figur 18) en kvinna som klättrar på en trappstol, vilket avsåg att 
symbolisera att kvinnor främst tar sig till positioner på mellannivå, medan män har 
en lång stege som avser att symbolisera deras möjligheter att ta sig till topposition-
erna. Dessa bilder fungerade som diskussionsunderlag vid exempelvis universite-
tets handledarutbildning, där dessa upplevda villkor problematiserades. 

Empirin visade att både meriter och kön hade betydelse för kvinnors och mäns 
karriärutveckling vid Luleå tekniska universitet. Det har även kommit fram i tidig-
are forskning att meriter värderas på olika sätt beroende på vems meriter som 
värderas (Husu, 2005). 

Lektorer, biträdande professorer och professorer, högt upp i den akademiska 
hierarkin, var enligt min empiri, mer medvetna om rådande könsskillnader jämfört 
med exempelvis doktorander eller adjunkter, lägre ned i den akademiska hierar-
kin. Doktorander förlitade sig exempelvis mer på meritokratin än lektorer och 
professorer gör. I IDAS framkom att män uppfattades ha det lättare att få tillgång 

Figur 18. Kvinnors och mäns karriärutveckling. Illustration Åsa Wikberg Nilsson
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till viktiga sponsorer, nätverk och forskningsfinansiering. En tidigare utredning 
visar att kvinnors och mäns löner och karriärmöjligheter inte bara är ett resultat 
av sådant som kompetens, utbildning och engagemang det är också ett resultat av 
sociala praktiker och normer som värderar kvinnors kompetens lägre än mäns, som 
bedömer kvinnor och mäns beteende olika och som tilldelar kvinnor och män olika 
positioner på arbetsmarknaden (SOU 1998:6). 

I IDAS ansågs karriärmöjligheterna vara bättre på forskningssidan (där män 
dominerar) än på utbildningssidan (där kvinnor dominerar) på grund av att många 
lärare menade att de inte hinner meritera sig: 

”Undervisar man är det svårt att hinna meritera sig. Hur roligt 
man än tycker att det är att undervisa, så vet man ju att det 

inte räknas på samma sätt som forskning. Även om man får fina 
kursutvärderingar ger det inte samma status att vara en bra lärare. 
Som att vara en erkänd forskare. Min handledare har sagt till mig 

att det är bättre rent strategiskt att jag begränsar mina åtaganden 
inom undervisning för att kunna meritera sig.” (doktorand, man)

Intervjuerna visade att det fanns en skillnad avseende kvinnors och mäns arbet-
suppgifter, vilket även tidigare undersökningar visat (Högskoleverket, 2008). 
Kvinnor la mer tid än män på undervisning och administrativa arbetsuppgifter, 
medan män la mer tid än kvinnor på forskning (ibid). 

”Fler kvinnor har väldigt mycket undervisning, och 
då är det svårt att meritera sig, medan fler män har 

forskningsfokus och tackar nej till undervisning för att 
de vill fokusera på forskningen.”(lektor, kvinna)

En doktorand betonade vikten av att prioritera avseende arbetsuppgifterna för 
att främja karriären:  

”Man måste göra smarta val som för ens karriär framåt och 
då är det bättre att prioritera forskning än att prioritera 
undervisning. Hur rolig undervisning än är och hur fina 
kursutvärderingar man än får, så vet man ju att det inte 

värderas lika högt som forskning. Min handledare säger att 
det är viktigt att prioritera hur doktorandtiden ska användas 

om man vill göra akademisk karriär.” (doktorand, man)

”Det finns något som kan kallas ‘undervisningsfällan’, som innebär 
att man inte har tid och ork för att meritera sig.” (professor, kvinna)

I intervjuerna framkom att undervisningstunga positioner medförde bristande 
karriärmöjligheter, vilket uttrycktes i termer som en ’undervisningsfälla’ och 
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liknades även vid en karriärmässig återvändsgränd, något som Kanter (1977) kallar 
’dead end jobs’. I min empiri bedömdes undervisningsfällan bero på att de som 
främst ägnar sig åt undervisning har svårt att hinna publicera sig, och eftersom 
publiceringar är ett kriterium för meritering inom akademin missgynnas de av det 
akademiska meriteringssystemet. Eftersom fler kvinnor än män i akademin ägnar 
mer tid åt undervisning än forskning kan detta således vara en bidragande orsak 
till att kvinnor inte avancerar i lika snabb takt som män i det akademiska karriärsys-
temet (cf. Källhammer, 2008; Källhammer & Fältholm, 2007, 2009; Thyterleigh et 
al., 2007). Enligt nationell statistik domineras höga akademiska positioner (maktpo-

Figur 19. Bild som illustrerar den akademiska hierarkin. Illustration: Åsa Wikberg Nilsson
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Lektorer
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Adjunkter och doktorander
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sitioner) av män, vilket i min empiri var speciellt tydligt bland professorerna. 
År 2016 var 27 procent av professorerna i Sverige kvinnor, vilket således 

fortfarande är långt ifrån kvantitativ jämställdhet (SCB, 2016). Vid Luleå tekniska 
universitet var endast 19 procent av professorerna kvinnor. Men andelen kvinnor 
ökar. Vid promoveringen 2016 installerades 16 professorer, varav 6 var kvinnor och 
10 var män (Luleå tekniska universitet, 2017b). Enligt intervjuerna i IDAS ansågs en 
bidragande förklaring till att mansdominansen på ledande befattningar består vara 
att män tenderar att umgås och orientera sig mot andra män vid rekrytering. Män 
väljer ofta andra män som påminner om dem själva, vilket bidrar till det rådande 
genusmönstret består, som innebär att män dominerar på höga akademiska 
positioner. 

Att män dominerar på maktpositioner medan kvinnor ofta har maktlösa 
positioner är inget fenomen som är unikt för akademin. Tidigare forskning visar att 
maktförhållandena mellan könen påverkar kvinnors och mäns beteende (Lindgren, 
1999; Wahl, 1992). Att män söker sig till andra män brukar beskrivas i termer av 
homosocialt beteende (Lindgren, 1999) eller homosocial reproduktion (Kanter, 
1977). Homosocialitet innebär att män identifierar sig med och orienterar sig mot 
andra män, viket med andra ord innebär att män ofta väljer andra män (Holgers-
son, 2003). Kvinnor däremot orienterar sig mot både kvinnor och män. När kvinnor 
söker sig till män med maktpositioner framför kvinnor utan makt, kallar Lindgren 
(1999) detta för ’heterosocialitet’. Hon beskriver att det samkönade homosociala 
umgänget mellan män skapar sociala band männen emellan som ger kontakter, 
tillgång till information och möjlighet att påverka. Homosocialitet kan således ge 
både personliga som karriärmässiga fördelar för dem som passar in, det vill säga 
tillhör normen, samtidigt som det innebär en risk att kvinnor och även män som 
inte passar in i dessa normer utestängs från det homosociala umgänget, vilket ger 
mindre makt och inflytande samt sämre stöd. 

I IDAS beskrev flera doktorander att de saknade makt och inflytande i sina 
positioner, vilket kan tolkas i termer av ’maktlösa positioner’ (cf. Kanter, 1977). 
Handledare beskrevs i IDAS som ”dörröppnare” som kunde hjälpa doktoranderna 
att mobilisera makt, vilket kan liknas vid Kanters så kallade ’office uncles’, men 
för att inte reproducera uppfattningen att det måste vara en man som fungerar 
som stödperson kan det även vara en ’office aunt’. Handledarnas stöd respektive 
bristande stöd, exemplifieras i nedanstående citat hämtade i min empiri. 

 
”Min tidigare handledare har fungerat som en slags 

coach, som stöttat mig min karriär, hjälpt mig att 
etablera kontakter och få tillgång till olika nätverk som 

varit betydelsefullt i min karriär.”(docent, man)
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”Jag fick aldrig samma stöd av min tidigare handledare som 
min manliga doktorandkollega fick. Jag tror inte professorn 

medvetet uteslöt mig från gemenskapen, men kanske 
hade de mer gemensamt, kanske påminde de manliga 

doktoranderna om honom själv. För mig blev det en väsentlig 
skillnad när vi fick en kvinnlig professor, hon fungerar 
både som stöd och förebild för mig.” (lektor, kvinna)

I min empiri framkom att ”jämställdhet bygger på både män och kvinnors 
närvaro i akademin”. Gruppers sammansättning och numerära könsfördelning 
ansågs påverka karriärmöjligheter och huruvida ett kön är i minoritet eller major-
itet leder ofta till olika beteende. Män i majoritetsposition får ofta representera 
normen, medan kvinnor i minoritetsposition uppfattas som avvikare och får ofta 
symbolisera alla kvinnor (Kanter, 1977). I likhet med Kanters resonemang utrycker 
kvinnor i minoritetsposition inom ramen för IDAS att de fått anpassa sig till den 
rådande normen.

”Att vara ensam kvinna, eller en av få kvinnor på en 
mansdominerad avdelning innebär ofta att kvinnorna upplever 

att de tvingas anpassa sig till männens spelregler för att bli 
sedda, hörda och accepterade. Blir det fler kvinnor är nog 

chanserna bättre att vi slippa anpassa oss till det manliga sättet, 
som anses som det normala.”(biträdande professor, kvinna)

”Jag tror att en förklaring till att det är så få kvinnor på ledande 
positioner är för att det tar längre tid för kvinnor att ta sig 

fram i hierarkin. En förklaring till detta är att kvinnor hela tiden 
måste bevisa sin kompetens, bevisa att de duger. Kvinnor måste 

överprestera för att komma i fråga, och det tar längre tid för dem 
att övertyga att de är bra ledarkandidater.” (professor, kvinna)

”När jag tillträdde som ledare var jag övertygad att det 
var kompetensen som var avgörande, men nu vet jag att 
kvinnor är mer utsatta än män. När en man är bestämd är 
han auktoritär som ledare, men när en kvinna är bestämd 

är hon en ’en kontrollerande bitch’ Det finns mycket 
fördomar om kvinnor som ledare.” (professor, kvinna)

Eftersom färre kvinnor fortsätter i akademin efter disputation framkom att 
samma kvinnor ofta engagerades i flera uppdrag, exempelvis i betygsnämnder, 
som opponenter på avhandlingar, handledare och i rekryteringsgrupper. Detta var 
ett led i universitetens strävan efter jämn könsfördelning i kommittéer och grupper 
(Högskoleverket, 2008). I likhet med Högskoleverkets rapporter visar även interv-
juerna inom IDAS att kvinnor dessutom engageras i både jämställdhetsinsatser och 
andra uppdrag där kvinnor behövs som representanter.
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”Eftersom de är så få kvinnor som börjar en anställning efter 
doktorandstudierna så finns det en tendens att överutnyttja dem. 

De får inte vara i fred och göra vad de egentligen borde göra, 
det vill säga forska, vilket är det viktigaste av allt i början av en 

forskarkarriär för att få en CV med ett antal publikationer. I annat 
fall tar du dig inte vidare i den här strukturen.” (professor, man)

Dessa insatser bidrog visserligen ofta till ökad jämställdhet på berörda ledning-
suppdrag eller inom berörda grupper och/eller nämnder, men kunde paradoxalt 
nog även bidra till minskad jämställdhet högre upp i hierarkin. Eftersom dessa 
uppdrag ofta var tidskrävande hann kvinnorna som engagerades i dessa olika 
uppdrag inte meritera sig i samma takt som män, som således blev mer intressanta 
för uppdrag högre upp i hierarkin. Således bidrog uppdragen paradoxalt nog till att 
mansdominansen på högre akademiska positioner består (Andersson et al., 2013; 
Källhammer & Fältholm, 2009). 

Kvinnor i mansdominerande miljöer i akademin, uppfattades som avvikare från 
normen. Detta ledde ofta till att kvinnor i minoritetspositioner upplevde att de 
ständigt var tvungna att överbevisa sin duglighet för att komma i fråga. Enligt 
Kanter (1977) kan en minoritetsposition medföra att kvinnor känner sig mer utsatta 
och mer isolerade än män. 

I IDAS blev en könsskillnad uppenbar eftersom män i kvinnodominerade miljöer 
befann sig i en minoritetsposition exempelvis som ledare för en kvinnodomine-
rad avdelning. Samtidigt befann sig männen i en majoritetsposition bland ledare 
i akademin. Detsamma var det för professorer på kvinnodominerade avdelningar/
institutioner.  Kvinnor på mansdominerade institutioner/avdelningar befann sig 
däremot ofta i minoritetsposition både på institutionen och avdelningen samt även 
bland ledare och professorer.

Enligt min empiri har kvinnor och män olika villkor i karriären, och diskriminer-
ing förekom. Enligt Husu (2005) kan diskriminering vara både direkt och indirekt. 
Den direkta diskrimineringen är personlig och medveten och sker till exempel 
vid lönesättning och tjänstetillsättningar. Medan den indirekta diskrimineringen 
kan vara både medveten och omedveten, den är inbyggd i organisationers struk-
turer till exempel hur arbetslivet organiseras i förhållande till familjelivet. När 
kvinnor inte ges samma möjligheter till befordran eller meriterande uppdrag för 
att de inte antas vilja göra karriär baserat på stereotypa uppfattningar om kvinnor 
kan detta tolkas som indirekt diskriminering (ibid.). I intervjuerna framkom olika 
uttryck för diskriminering, exempelvis ”det är olika löner till fördel för männen” 
och ”som kvinna blir man inte sedd på samma sätt som männen, jag blir sedd och 
får kommentarer om kläder men ignorerad vid seminarier och som forskare verkar 
jag ibland vara osynlig”. Flera andra kvinnor berättar att de har blivit negativt särbe-
handlade, förlöjligade, samt fått uthärda sexistiska skämt. En kvinna spekulerade 
ifall diskriminering kan vara en anledning till att kvinnor lämnar akademin: 

”Själv har jag försökt rida ut stormen och vända motståndet och 
det känns som att jag blivit accepterad nu och är en i gänget 
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även om det tog tid. Frågan är ifall en del som motarbetas 
söker sig från akademin” (biträdande professor, kvinna)   

Det blev uppenbart att det inte var lika villkor för kvinnor och män varken i 
karriärutveckling eller möjligheten att vara föräldraledig. 

”En stor grupp äldre män gör som de alltid har gjort och bryr 
sig inte så mycket om jämställdhet, så förhoppningsvis blir det 

förändring när den yngre generationen tar vid.” (lektor, kvinna)

”På universitetet har det varit väldigt mansdominerat förut, men 
nu gör fler kvinnor entré även på höga positioner och då kanske 

även jämställdhet får mer genomslagskraft” (docent man)

”Om vi arbetar med jämställdhetsfrågor så borde ju 
värderingarna förändras och när fler av den yngre 

generationen med mer jämställda värderingar kommer in i 
akademin tar de ju med sina värderingar och då borde de ju 

rimligtvis bli mer jämställt även här.” (professor, man)

”Det krävs förmodligen ett generationsskifte innan 
akademin blir jämställd.” (doktorand, kvinna)

I citaten framträdde en uppfattning att bristande jämställdhet är ett generation-
sproblem, som kommer att lösa sig med tiden.

INSATSER FÖR ATT FRÄMJA JÄMSTÄLLDHET 
Resultatet av IDAS fungerade som underlag för utveckling och förändring av 

jämställdhetsinsatser vid Luleå tekniska universitet. Bland annat initierades nedan-
stående insatser. 

Öka andelen kvinnor i akademin
En målsättning med IDAS var att förändra den rådande mansdominansen på 

högre positioner i akademin. Vid Luleå tekniska universitet fokuserades länge 
jämställdhetsinsatser inom grundutbildningen i syfte att öka andelen kvinnor 
som är speciellt låg inom tekniska områden. Universitetet var exempelvis först i 
Sverige med att införa ett ’tekniskt basår42’ i syfte att locka fler kvinnor till ingen-
jörsutbildningarna. Universitetet startade även en så kallad ‘öppen ingång’ och en 
’datateknisk ingång för kvinnor’ med samma syfte. Därutöver introducerades även 
två nya civilingenjörsutbildningar, vid namn ’Industriell arbetsmiljö’ och ’Samhälls-
byggnad’, vilka kännetecknades av ett mer mångvetenskapligt innehåll än de 
traditionella ingenjörsutbildningarna och dessa nya utbildningar attraherade över 
50 procent kvinnor. Numera är Samhällsbyggnadsprogrammet nedlagt medan 
Industriell arbetsmiljö finns kvar, under namnet ’Teknisk design’. Detta program 
inom teknikområdet vid Luleå tekniska universitet har en hög andel kvinnor och 
42  Basår innebär en behörighetsgrundande för-utbildning (UKÄ, 2017).



106

’Industriell ekonomi och Arkitektur’ är ett annat. Med dessa insatser på grundut-
bildningsnivå avsåg universitetet att förbättra rekryteringsunderlaget av kvinnor 
inom teknikområdena och på lång sikt även öka andelen kvinnor även på högre 
positioner (Andersson et al., 2013).

Synliggöra kvinnors kompetens
IDAS målsättning var att identifiera, synliggöra och ta tillvara på disputerade 

kvinnor som ville åta sig ledande uppdrag i akademin. För att synliggöra kvinnors 
kompetens upprättades bland annat en så kallad ’kvinnobank’, innehållande 
namnen på samtligt kvinnor med akademiska poster vid Luleå tekniska universite-
tet, som publicerades på IDAS hemsida.  

 Ledarskapsutveckling
Inom IDAS bedrevs olika utbildningsinsatser varav vissa var speciellt riktade till 

kvinnor för att främja deras karriärutvecklingsmöjligheter. Luleå tekniska univer-
sitet har fokuserat på ledarskapsutveckling och fem ledarutvecklingsprogram har 
genomförts med totalt 90 deltagare. I de första programmen deltog befintliga 
ledare vid universitetet, varav 30 procent kvinnor. Sedermera utökades program-
men till att även omfatta presumtiva ledare eftersom universitetet ville öka andelen 
kvinnor på ledande positioner. I samband med detta ökade andelen medverkande 
kvinnor till cirka 45 procent (Andersson et al., 2013; Medlin Olsson, 2004). Ledarut-
vecklingsprogrammen vid universitetet gav Luleå tekniska universitet pris för uthål-
ligt utvecklingsarbete i samband med IDAS egna så kallade baggegala i Stockholm 
2007 (IDAS, 2007; Universitetsläraren, 2007). En utvärdering av ledarutveckling-
sprogrammen visade att framför allt kvinnor upplevde programmet som positivt i 
bemärkelsen att det stärkte deras identitet som ledare, att deltagarna fick bredare 
kontaktnät (Berg, 2004). Programmet saknade ett uttalat genusperspektiv och 
universitetet beslutade att genuskunskap och jämställdhetskompetens fortsät-
tningsvis borde finnas hos kursledningen och genomsyra programmet. 2003-2005 
satsade universitetet på fem ledarutvecklingsprogram som även omfattade 
deltagare från det omgivande samhället, där 70 personer deltog varav över hälften 
kvinnor. Syftet var att öka intresset för ledningsuppdrag, framförallt bland kvinnor, 
för att säkerställa universitetets behov av framtida ledare (Medin-Olsson, 2004). 

Riktade ledarutvecklingsinsatser till kvinnor 
’Nyfiken på ledarskap’ och ’Lär känna ditt universitet’, är insatser som vänder 

sig till disputerade kvinnor som är intresserade av framtida ledningsuppdrag 
med cirka 40 deltagare (Medin-Olsson, 2009). Dessa insatser var en del i univer-
sitetets lokala aktiviteter inom IDAS43, som syftade till att synliggöra och stötta 
kvinnor som potentiella akademiska ledare för att öka andelen kvinnor på högre 
akademiska befattningar. I dessa insatser ingick exempelvis mentorskap, studie-
besök vid universitetets olika beslutsfattande organ, seminarier och workshops 
och skapande av nätverk för kvinnor, något som de kvinnor som följt programmet 
43  Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) startade år 200 det nationella chefs- och ledarförsör-
jningsprojektet IDAS (som står för Identification, Development, Advancement and Support). Programmet initierades och 
leddes av dåvarande rektorn vid LTU, Ingegerd Palmér, och omfattade aktiviteter både på nationell och lokal nivå vid ett 
stort antal lärosäten i Sverige. Se rapporten IDAS – Ett urval av insatser på nationell och lokal nivå för en beskrivning av de 
aktiviteter som skedde vid Luleå tekniska universitet. 
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värdesätter högt (ibid.). 

Handledarutbildning
Vid Luleå tekniska universitet har handledarutbildningen vidareutvecklats i syfte 

att kvalitetssäkra universitetets handledarkapacitet, eftersom bristande handled-
ning bidrar till att doktorander avbryter forskarstudier i förtid (cf. Högskoleverket, 
2008). Handledarutbildningen vid Luleå tekniska universitet är uppdelad i två steg, 
varav steg 1 riktar sig mot nydisputerade och steg 2 till dem som avser att söka 
befordran till docent/biträdande professor. Varje år deltar omkring 20 forskare i 
vardera steg i utbildning, som har inslag av genus och jämställdhet. 

Forskarskola 
Vid Luleå tekniska universitet har fyra omgångar av Forskarskola för kvinnor’ 

bedrivits i syfte att få fler kvinnor att fortsätta den akademiska karriären. Enligt en 
utvärdering har 44 kvinnor fullföljt Forskarskola för kvinnor mellan åren 1995-2011. 
De medverkande erbjöds olika former av stöd under forskarutbildningen och 
upplevde att forskarskolan dels gav värdefulla nätverk och dels ökad kunskap om 
universitetet (Berg Jansson, 2013). Forskarskola för kvinnor bidrog dock till debatt, 
eftersom det inte fanns någon motsvarighet för män. Inför den fjärde omgången 
av Forskarskola för kvinnor fördes diskussioner inom fakultetsnämnderna om att 
även inkludera män, som också ansågs behöva stöd i sina akademiska karriärer. 
Så blev dock inte fallet och även den fjärde omgången av forskarskolan omfattade 
enbart kvinnor. Därefter beslutades att universitetet fortsättningsvis skulle vidta 
andra insatser som omfattade både kvinnor och män i syfte att förändra organisa-
tionen och dess kultur, snarare än att ensidigt stötta kvinnor som grupp (Anders-
son et al., 2013). 

Översyn av rekryterings- och befordringsprocessen ur ett genusperspektiv 
Eftersom kompetensförsörjningen vid Luleå tekniska universitet uppfatta-

des som informell och könsmärkt till mäns fördel i IDAS föreslogs en översyn av 
kompetensförsörjningsprocessen (cf. Källhammer & Fältholm, 2007, 2009). Denna 
översyn genomfördes i ett senare projekt (se Genusmedveten akademi). Samverkan 
mellan forskare och universitetets HR avdelning föreslogs för att tillvaratar både 
den kunskap som finns inom genusforskningen och HR-handläggarnas praktiska 
kunskap om rutiner. 

Översyn av arbetsfördelning och karriärplanering 
Eftersom disputerade kvinnor och män i IDAS upplevdes ha olika fokus, där män 

i högre grad har forskningsfokus, medan kvinnor däremot ofta har undervisnings-
fokus föreslogs en översyn av arbetsfördelningen vid universitetet och karriärplan-
ering. Översynen av arbetsfördelningen avsåg att uppmärksamma könsrelaterade 
skillnader avseende verksamhetsområde och arbetsfördelning (undervisning, 
forskning administrativa uppdrag) eftersom detta ansågs påverkar möjligheterna 
till fortsatt karriärutveckling. Även karriärplanering föreslogs som stöd i karriärut-
vecklingen vid universitetet. 
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Nätverk
Speciella nätverk för kvinnor efterfrågades inom IDAS eftersom kvinnor upplevde 

att de hade svårt att få tillgång till befintliga nätverk. Inom IDAS startades ett nätverk 
för disputerade kvinnor, i syfte att fungera som en mötesplats som ger kontakter 
med andra disputerade kvinnor, erfarenhetsutbyte, stöd och referenser (cf Görans-
son, 2004). Forskarskola för kvinnor som bedrevs vid Luleå tekniska universitet 
bedömdes skapa värdefulla nätverk för kvinnor. Samtidigt ansågs att enkönade 
nätverk riskerar att bli en mötesplats för exempelvis maktlösa kvinnor, där dessa 
kvinnor i och för sig kan stötta varandra, men samtidigt uppfattades dessa nätverk 
även förstärka befintliga könsskillnader. Det framkom att ledarutvecklingsprogram 
ansågs leda till värdefulla mixade nätverk, bestående av både kvinnor och män. 

Mentorskap 
Mentorskapsprogram föreslogs, eftersom mentorer uppfattades skapa kontak-

ter högre upp i hierarkin, vilket ansågs främja karriärutvecklingen. I empirin beskrevs 
mentorer som förebilder, rådgivare och ”bollplank”, som även kan liknas vid 
Kanters resonemang om stödpersoner på högre positioner som hon kallade ”office 
uncles”. Inom IDAS-projektet startades ett ettårigt mentorprogram som främst var 
uppbyggt på kontakt via telefon och elektroniska post i syfte att kostnadseffektiv-
isera och möjliggöra för fler personer att medverka i programmet oberoende av 
geografiska avstånd. 16 disputerade kvinnor vägleddes under programmet av lika 
många mentorer. 

Översyn av forskningsfinansieringsprocess och fördelning av medel 
I IDAS framkom önskemål om samarbete kring ansökningsförfarandet gällande 

forskningsfinansiering, eftersom detta arbete ansågs som tidskrävande. Ett kolle-
ktivt arbete baserat på olika former för samverkan kring ansökningsförfarandet 
efterfrågades, samt någon form av stödgrupp som kan konsulteras vid ansökningss-
krivandet.  Ett annat led i arbetet med att förbättra ansökningsförfarandet som 
efterfrågades var riktlinjer vid ansökningsskrivande. Dessutom föreslogs en gransk-
ning av ansökningsprocessen avseende forskningsfinansiering i syfte att få vetskap 
hur ansökningsförfarandet sker (individuellt eller i grupp) och vem som inkluderas i 
detta (könsfördelning), samt hur fördelningen av forskningsmedel sker. 

Meriteringsstöd till underrepresenterat kön
Luleå tekniska universitet har genomfört kompetensutveckling för underrepre-

senterat kön i syfte att uppnå ökad jämställdhet på höga akademiska positioner. 
För att främja kompetensutveckling av nyckelpersoner har universitetet satsat på 
meriteringsstöd för blivande docenter/biträdande professorer och professorer. 
Inom ramen för denna insats har omkring fyrtio kvinnor vid universitetet tilldelats 
medel för docent- eller professorsmeritering. Utöver tid för individuell meritering 
(50-75 procent under en treårsperiod), fanns även inslag av mentorskap, person-
lig utveckling och seminarier som behandlade forskningsansökningar och veten-
skapliga artiklar. Enligt en utvärdering innebar detta nätverk att kvinnorna tillsam-
mans kunde diskutera upplevda hinder i akademin (Medin-Olsson, 2007). Denna 
insats handlade om att på olika sätt främja karriärutvecklingen för det underrep-
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resenterade könen genom att finansiera deras meritering och stötta dem i det 
vetenskapliga arbetet. Meriteringsstöd antas ha påverkat universitetets struk-
turer genom att bidra till en ökad andel kvinnor på högre akademiska positioner 
vid universitetet. Enligt Heikkilä och Häyren Weinstål (2009), som har kartlagt 
och analyserat jämställdhetsinsatser vid universitet och högskolor leder meriter-
ingsstöd inte självklart till förändring. För att nå ett systemförändrande meriter-
ingssystem föreslås att meriteringsstöd kopplas till ett ledarutvecklingsprogram 
med genusintegrerat arbetssätt, eftersom lärosätenas samlade kunskap om genus 
då även kan bidra till förändring. Satsningen på meriteringsstöd ledde till diskus-
sioner om att även de män som är potentiella docenter och professorer bör identi-
fieras och ges stöd (Anderson et al., 2013). 

Våga Genus - Akademiskt entreprenörskap

Tabell 5. Projektöversikt Våga Genus

KONTEXT Akademisk kontext: Luleå tekniska universitet Umeå universitet

FINANSIÄR VINNOVAS TIGER program

METOD 74 intervjuer (43 kvinnor, 31 män)
Deltagande observationer
Workshopar med persona och scenario (91 delt.) 
• Kreativt entreprenörskap (12)
• Jämställda projekt(9) 
• Jämställd IT (14) 
• Reflexiv ö (25) 
• Personas (16)
• Mångfald (15)

TEORI Acker (1992, 1999)
Genusperspektiv

JÄMSTÄLLDHETS-
INSATSER

Processorienterad ansats

 

BAKGRUND
Många universitet och högskolor i Europa har under de senaste decennierna 

genomgått en identitetsförändring, från statsfinansierade institutioner till företag-
sliknande organisationer. Universiteten som numera konkurrerar om studenter 
och forskningsmedel, förväntas bidra till ekonomisk tillväxt genom samverkan 
med industrin, nyttiggörande av forskningsresultat och avknoppning av företag 
(Czarniawska & Genell, 2002; Nahnfeldt & Lindberg, 2013). Därmed har innovation 
och entreprenörskap blivit alltmer aktuellt som forsknings- och utvecklingsområden 
i akademin, vilket inneburit nya jämställdhetsutmaningar eftersom dessa områden 
präglas av maskulina normer (Alsos et al., 2013; Andersson et al., 2012; Lindberg, 
2012; Lindberg & Schiffbänker, 2013). Forskning om entreprenörskap ur ett genus-
perspektiv efterfrågades eftersom jämställdhet anses kunna bidra till ökad innova-
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tionsförmåga i organisationer, vilket kan öka organisationernas konkurrenskraft 
(Alsos et al., 2013; Andersson et al., 2012; Franzén et al., 2011). Enligt en genomgång 
av 173 forskningsartiklar om akademiskt entreprenörskap var genusforskningen 
inom detta område bristfällig, endast i 3 av dessa artiklar adresserades kön/genus 
och då som en variabel (Rothaermel et al., 2007). 

VINNOVA satsade cirka 30-40 miljoner kronor på utvecklingsarbeten med 
genusvetenskaplig grund för att bidra till ökad medvetenhet om genus i forsk-
nings och innovationsmiljöer, samt öka numerär jämställdhet och hållbar tillväxt. 
VINNOVA startade det så kallade TIGER-programmet som stod för tillämpad genus-
forskning i starka forsknings-och innovationsmiljöer. Våga Genus var ett av tio 
projekt som finansierades inom ramen för VINNOVAS TIGER-program.

 I projektet, som bedrevs mellan 2009-2012, analyserades akademiskt entre-
prenörskap och genus. Projektet hade en interaktiv ansats, som innebar att forsk-
ningen skedde i samverkan med olika aktörer med praktisk kunskap inom entre-
prenörskapsarenan. 

En samverkanspartner var DARE, ett projekt som finansierades av VINNOVAS 
nyckelaktörsprogram för att stödja Luleå tekniska universitet och Umeå univer-
sitet i deras arbete med kommersialisering av forskning och kunskapsöverföring 
mellan akademi och samhälle. Andra aktörer var LTU Business, som arbetar med 
affärsutveckling, uppdragsutbildning och kommersialisering av forskningsresul-
tat vid Luleå tekniska universitet samt Centrum för distansöverbryggande system 
(CDT) som driver projekt som strävar efter kunskapsbaserad innovation och nya 
affärsmöjligheter. I Våga Genus genomfördes deltagande observationer vid DARES 
projektmöten i Luleå och Skellefteå, eftersom DARE uppfattades som en förmed-
lare av entreprenörskapsdiskursen. Dessutom anordnades olika workshopar för att 
adressera genus och jämställdhet på entreprenörskapsarenan.

TEORI
När genusstrukturer undersöktes i Våga Genus användes Ackers (1990, 1992, 

1999) teori om könsprocesser i organisationer, som teoretisk ram för att förstå 
hur kön skapas och återskapas i organisationers strukturer symboler, interaktioner 
och identiteter. Eftersom innovations- och entreprenörskapsarenan (idébärare, 
innovatörer, entreprenörer, finansiärer och experter) domineras av män (cf. Alsos 
et al., 2013; Andersson et al., 2012; Lindberg, 2012; Lindberg & Schiffbänker, 2013) 
anlades ett genusperspektiv. I detta projekt hade genus en mer framträdande roll 
än i de tidigare två projekten. 

METOD 
I Våga Genus undersöktes akademiskt entreprenörskap och kommersialisering av 

forskning genom intervjuer. 74 intervjuer genomfördes med olika aktörer på den 
akademiska entreprenörskapsarenan (studenter, lärare, forskare, aktörer med 
olika stödjande funktioner vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitetet). 
För att synliggöra hur entreprenörskapsdiskursen uttrycktes granskades informa-
tionsmaterial, texter och bilder förenade med entreprenörskap i projektet. 
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AKADEMISKT ENTREPRENÖRSKAP OCH GENUS
I Våga Genus framkom att begreppet entreprenörskap förknippades med 

nytänkande, att producera något nytt, med företagande samt att sälja tjänster och/
eller produkter. Nedan presenteras några av de definitioner av entreprenörskap 
som framkom i Våga Genus: 

”Entreprenörskap står för företagstänkande.” (lektor, man)

”Entreprenörskap står för någon som säljer sin 
kunskap eller sina produkter.” (doktorand, man)

”Begreppet entreprenörskap skiljer sig beroende 
på inom vilket område, men allmänt förknippas 

entreprenörskap med nyföretagande, företagsamhet 
och affärsmässighet” (doktorand, kvinna)

Entreprenörskap beskrevs även som ett annorlunda tankesätt och en förmåga 
att ”se utanför boxen” för att skapa nya möjligheter, vilket exempelvis uttrycks i 
citatet i kommande stycke:

”Genom entreprenöriellt tänkande kan nya infallsvinklar 
och möjligheter hittas och utvecklas.”(lektor, kvinna)

Vid tidpunkten för projektet talades det om utvecklingen mot entreprenöriella 
universitet, om akademiskt entreprenörskap och kommersialisering av forskning.

”Ett entreprenöriellt universitet är en nödvändighet för Sverige 
och Norrbotten om vi ska lyckas föra ihop forskning och industrin 

och kunna konkurrera med forskning i framkant” (lektor, man)

”Entreprenörskap inom akademin kan exempelvis 
innebära att få världen att uppmärksamma forskning 

och nå ekonomiska vinst.” (doktorand, kvinna)

”Kommersialisering av forskning är jätteviktigt för att resultaten 
av forskning ska komma allmänheten tillgodo.” (lektor, kvinna)

”Vid universitetet är strukturen för närvarandet inte 
speciellt entreprenöriell. Idag uppfattas det som något på 

gränsen till skamligt att ägna sig åt privat vinstdrivande 
verksamhet i akademin.” (professor, man)

I Våga Genus uppfattades universitetens budskap att skapa mer entreprenöriella 
universitet och främja kommersialisering av forskning motstridigt, eftersom endast 
akademiska meriter värderas i den nuvarande strukturen. Aktiviteter som samver-
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kan med industri, patent och avknoppning av företag premierades däremot inte 
trots universitetens önskan att vill bli mer entreprenöriella.

”I dag får man exempelvis 65 000 kronor för varje 
publicerad artikel, men man får ingenting för 
patent, det premieras inte.”(professor, man)

”Jag upplever att begreppet entreprenörskap är obehagligt 
för vissa och universitetet måste hantera detta om man vill 
att universitetet ska vara mer entreprenöriellt. Som det är 
nu anser en del att man säljer sig själv till djävulen om man 
är entreprenöriell. Det krävs således en attitydförändring 

om universitetets skall kunna kommersialisera på 
bred front.” (biträdande professor, kvinna)

”Om man ska satsa på ett entreprenöriellt universitet bör man 
fylla entreprenörskapsdiskursen med ett vettigt innehåll och från 

universitetets sida avsätta resurser.” (biträdande professor, kvinna)

När entreprenörskap i akademin undersöktes i Våga Genus utkristalliserades tre 
idealtyper. ’Entreprenören’, som symboliserade de som identifierade sig som entre-
prenörer vid universitetet (mestadels män). ’Intressenten’, som symboliserade de 
som var intresserade av entreprenörskap, och att vara entreprenöriella, men inte 
visste hur det skulle gå tillväga (en stor andel var kvinnor). Samt “Motståndaren”, 
som symboliserade de som inte ville vara entreprenörer och inte heller ansåg att 
entreprenörskap var något som akademin ska sysselsätta sig med (både kvinnor 
och män). De som identifierade sig som entreprenörer, talade om vikten av entre-
prenörskap i akademin och hur det akademiska entreprenörskapet kan främjas.

”Jag är själv entreprenör och jag tror att det är viktigt att 
det finns förebilder som tagit språnget till företag, som 
kommer från Luleå tekniska universitet. Universitetet 
borde lyfta fram goda förebilder.” (professor, man)

”Ett lyckat entreprenörskap som blir ett friskt 
affärsmannaskap, som blir ett företag som frodas, 

fungerar som goda förebilder för andra. Förebilder borde 
lyftas fram för att inspirera andra.” (lektor, kvinna)

”Kommersialisering av forskning är nyttiggörande av forskning, 
vilket ligger nära till hands om man arbetar med tillämpad 

forskning. Det finns kunskap och en viss tradition och vi söker 
ofta patent på forskning som bedrivs, det är inte ovanligt i 
doktorandprojekt att det blivit ett eller flera patent innan 
disputation. Det som är tråkigt är att patent inte värderas 
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från universitetets sida.” (biträdande professor, kvinna)

”Det finns lagar och regler som främjar och begränsar 
kommersialiseringsmöjligheter, exempelvis lärarundantaget44 

är positivt i Sverige. Det är attraktivt för finansiärer att 
forskarna äger sina resultat.” (professor, man)

I Våga Genus lyfte främst män inom tekniska områden upp förändringen mot ett 
mer entreprenöriellt universitet som en spännande och nödvändig utveckling. 
Doktorander och forskare som arbetade tillämpat inom teknikområden uppfa-
ttade akademiskt entreprenörskap som en naturlig utveckling. De som välkom-
nade akademiskt entreprenörskap lyfte fram att nytänkande ansågs behövas i 
akademin, eftersom det akademiska systemet upplevdes ålderstiget och fyllt av 
gamla föreställningar och traditioner. 

Vid olika workshopar med aktörer på entreprenörskapsarenan presenterades 
exempelvis möjligheter och hinder för de idealtyper som framkommit (Entre-
prenören, Intressenten, Motståndaren), samt villkor för kvinnor och män inom 
akademiskt entreprenörskap. Inom projektet vidareutvecklades designmetoden 
persona som baseras på fiktiva karaktärer och användes för att synliggöra och 
kritiskt reflektera över betydelsen av genus och jämställdhet på entreprenörskap-
sarenan (Källhammer & Wikberg Nilsson, 2010, 2012, 2014; Wikberg Nilsson et al., 
2010). En utförlig beskrivning av persona finns i kapitel 3. I figur 20 presenteras 
idealtypen Entreprenören i form av personakaraktären Sven, nedan beskrivs hur 
denna persona användes.  

När intervjuerna kategoriserades i tre olika idealtyper (entreprenören, 
intressenten och motståndaren) utifrån forskarnas olika attityder till entreprenör-
skap inom akademin kunde olika problem kopplade till entreprenörskap som de 
olika idealtyperna upplevde att de mötte adresseras. Trots att det inte finns några 
formella hinder för anställda vid universitetet att kombinera entreprenörskap i 
form av företagande med en anställning så länge det inte konkurrerar med univer-
sitetets verksamhet, upplevde de som identifierade sig med ’entreprenören’, i 
personakaraktären i figur 20, att de mötte ett starkt motstånd i akademi. Detta 
förmodades vara ett resultat av att entreprenörskapsdiskursen ansågs krocka med 
diskursen om den fria oberoende forskningen. I denna personakaraktär synligg-
jordes och problematiserades bland annat att universiteten uttryckte att de ville 
vara entreprenöriella, samtidigt som denna persona lyfte upp problematiken att 
endast publiceringar i vetenskapliga journaler premierades medan aktiviteter som 
har med den tredje uppgiften att göra, till exempel samverkan med industrin, 
patent och avknoppning av företag, däremot inte premieras i det akademiska merit-
eringssystemet. 

Den idealtyp som jag kategoriserar som intressenter i Våga Genus var intresserade 
av akademiskt entreprenörskap och att forskning ska komma samhället till nytta. 
44  Lärarundantaget innebär att lärare och forskare äger rätten till resultaten av den forskning de utför och det 
undervisningsmaterial de tar fram. De kan själva söka patent och välja när och var deras forskningsresultat skall redovisas. 
Detta är ett undantag från “SFS 2016: 189 om rätten till arbetstagares uppfinningar (LAU)” som stipulerar att om en 
anställd uppfinner något eller tar fram något med verkshöjd äger företaget rätten till den uppfinning eller den produkt den 
anställda skapar. 
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Samtidigt menade de att de inte visste vad begreppet stod för och inte heller hur 
entreprenörskap kan utövas inom akademin och hur forskning kan kommersial-
iseras. 

 

Inom Svens område är 
entreprenörskap och 
kommersialisering varken 
ovanligt eller nytt, tvärtom, 
i forskargruppen har 
flera ett företag vid sidan 
om eller har sålt någon 
produkt vidare. Sven har 
ett stort nätverk, han 
är med i flera styrelser 
och träffar företagare på 
daglig basis. Sven menar 
att: ”En entreprenör är 
spindeln i nätet som får 
saker att hända. Att vara 
entreprenöriell innebär 
att bygga broar mellan 
akademin och det övriga 
samhället.” 

Sven upplever att 
en del tittar snett på 
entreprenörer i akademin 
som exempelvis 
kommersialiserar sin 
forskning och driver sina 
idéer som företag. Han 
säger: 

”Innovationer vid LTU 
värderas inte högt 
och de belönas inte, 
vilket resulterar i att 
få har ambitioner att 
kommersialisera.”

För att bli ett 
entreprenöriellt 
universitet menar 

Sven att universitetet 
måste förändras: ”Om 
universitetet vill vara 
ett entreprenöriellt 
universitet bör aktiviteter 
som patent, licenser, 
avknoppningsföretag 
ect. premieras. Som 
forskare och lärare 
fokuserar man på det 
som uppmärksammas 
och belönas. Vid Luleå 
tekniska universitet är 
det endast publiceringar 
som premieras, ingenting 
som har med den tredje 
uppgiften och näringslivet 
att göra”

Sven menar att toleransen 
för att kombinera sin 
tjänst vid universitetet 
med ett företag är liten 
hos många kollegor som 
anser att entreprenörskap 
inte är förenligt med 
det akademiska arbetet. 
Som entreprenör får man 
utstå en del negativa 
kommentarer. 

”Det är som om det 
uppfattas fult att tjäna 
pengar på forskning, men 
det är ju okej så länge 
det inte konkurrerar med 
universitetets verksamhet”

 

Figur 20. Persona: Entreprenören Sven. Foto: Istock.  

Persona Sven 
Entreprenören
Sven är 37 år och arbetar 
med produktutveckling 
på ett tekniskt ämne vid 
universitetet.
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”Entreprenörskap inom akademin,  och akademiskt 
entreprenörskap är otydliga begrepp. Det är svårt att fånga 

entreprenörskapsbegreppets betydelse i akademin, speciellt 
inom humaniora och samhällsvetenskap. Kanske dessa begreppet 

är tydligare förankrade på tekniksidan.” (lektor, kvinna)

Intressenterna var mindre benägna än entreprenörerna att betrakta sin forskning 
som ett resultat av innovationer och de uppgav att de behövde mer kunskap och 
stöd i processen att bli mer entreprenöriella. Många av intressenterna var kvinnor 
som befann sig inom tjänstesektorn där kommersialiseringstradition och rutiner för 
att kommersialisera forskning saknades. I citaten framgår både att intressenterna 
uppfattar möjligheter att vara entreprenöriella i akademin, och deras bristande 
kunskap och tradition inom detta område.   

”Jag tror det är möjligt att vara entreprenöriell i sin yrkesroll 
oavsett om man är lärare eller forskare.” (lektor, kvinna)

”Det behövs åtgärder för att visa hur man gör.” (professor, man)

”Jag önskar att det fanns någon slags marknadsplats, en plats 
där forskare och affärsdrivare, kan mötas. En plats där företag 
och forskare matchas samman för att undvika att bra idéer blir 

liggande i byrålådan på grund av att forskaren även fortsättningsvis 
vill vara forskare och inte företagare.” (lektor, kvinna)

”En entreprenöriell kultur måste växa fram. Det handlar om hur 
verksamheten organiseras, det krävs sociala nätverk, mötesplatser 

och arenor. Vill universitetet bli mer entreprenöriellt måste 
nuvarande attityder att entreprenörskap är oförenligt med 
akademiskt arbete förändras. Så länge den entreprenöriella 
kulturen uppfattas krocka med det traditionella akademiska 

förhållningssättet i akademin är det svårt att främja det 
akademiska entreprenörskapet. (professor, kvinna) 

Den idealtyp som jag kategoriserar som motståndare till akademiskt entreprenör-
skap och kommersialisering av forskning motsatte sig universitetens ambitioner 
att vara mer entreprenöriella. De var inte intresserade av entreprenörskap eller av 
att kommersialisera sin forskning, eftersom de ansåg att det var oförenligt med 
akademins grundvärdering att forskningen är fri. 

”Den entreprenöriella kulturen krockar med det traditionella 
sättet att tänka inom akademin där forskningen ska vara fri och 

resultatet ska sprIDAS till omvärlden.” (professor, kvinna)
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”Entreprenörskap ligger inte i linje med akademins filosofi 
att forskningen är fri och ska spridas till omgivande 

samhälle och näringsliv, inte säljas.” (doktorand, man)

”Akademin ska inte syssla med entreprenörskap. 
Akademiker kan inte vara lärare, forskare, ledare 

och dessutom entreprenörer.” (lektor, man)

”Det är av ondo att lägga in det som universitetets målsättning 
att vi ska vara ett entreprenöriellt universitet. Om man vill 

driva företag bör man lämna akademin.” (lektor, man)

”Alla vill inte vara entreprenörer.” (lektor, kvinna) 

”Akademiskt entreprenörskap och kommersialisering 
av forskning innebär att sälja sig som forskare och att 

ägna sig åt köpt forskning. Det är som att prostituera sig, 
eller som att sälja sig själv till djävulen. (lektor, man)

I Våga Genus blev det uppenbart att de så kallade motståndarna inte ansåg att 
akademiker ska bedriva företag jämte med sin universitetsanställning. Eftersom 

Figur 21. Våga Genus medverkar vid Entreprenörskapsdagen på Luleå tekniska universitet. Foto: Eva 
Källhammer
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universitetets ambition var att bli mer entreprenöriellt anordnades olika aktivi-
teter för att främja entreprenörskap i akademin vid Luleå tekniska universiteten 
och Umeå universitet. I Våga Genus genomfördes aktiviteter i samverkan med det 
omgivande samhället, till exempel deltagande vid konferensen HSS (Högskola och 
samhälle i samverkan) samt olika aktiviteter vid ”Entreprenörskapsdagen” och 
”DARE dagen. Figur 21 illustrerar Våga Genus medverkan vid Entreprenörskaps-
dagen. Figur 22 illustrerar hur Våga Genus marknadsfördes i samband med Entre-
prenörskapsdagen.

I likhet med tidigare forskning blev det tydligt i Våga Genus att entreprenörskap 
och entreprenörer har en stark symbolisk koppling med en man och en ensam 
hjälte (cf. Abrahamsson, 2006; Holmquist & Sundin, 2002). Detta uttrycktes av 
många intervjupersoner, både kvinnor och män, på olika positioner:

”Entreprenörskap upplevs manligt.” (lektor, kvinna)

”Den traditionella bilden av en entreprenör är en manlig gestalt, 
och entreprenörskap associeras starkt med män.” (lektor, man)

”Begreppet entreprenör förknippas med 
en man.” (doktorand, man) 

”Entreprenörskapsarenan är skapad av 
män, för män.” (lektor, kvinna)

”Entreprenörskap associeras med män även om det finns ett 
fåtal kvinnor så är de i stark minoritet.”(lektor, kvinna)

I citaten i tidigare stycke framträder en symbolisk koppling mellan entreprenör-
skap och män i enlighet med tidigare forskning (cf. Ahl, 2004, 2006; Wahl, 1992, 
Wahl et al., 2011). 

När det talas om entreprenörer som är kvinnor särskiljs dessa ofta som ”kvinn-
liga” entreprenörer. I projektet synliggjordes exempelvis hur könen särskiljs när 
universitetet marknadsförde lunchseminarium. I en affisch med en bild av en liten 
pojke utklädd till stålmannen marknadsfördes ett lunchseminarium om att sälja in 
en affärsidé. Medan en annan affisch marknadsförde ett lunchseminarium för tjejer 
med budskapet ”företagsamma tjejer” och på denna affisch fanns en bild på en flicka 
utklädd till stålmannen. Detta var exempel på hur könen särskiljs där ena aktivi-
teten var speciellt riktad till tjejer/kvinnor vilket upprätthåller bilden av kvinnors 
entreprenörskap som något annorlunda jämfört med killar/mäns entreprenörskap. 

Genusaspekten avseende entreprenörskap och innovationer lyftes fram i Våga 
Genus genom frågor som: Vem förknippas med innovationer? Hur definieras innova-
tioner? Vad innebär entreprenörskap inom akademin? I projektet utmanades den 
gängse bilden av den akademiska entreprenören som en man med hjälp av en 
utskuren pappfigur i människostorlek med en kvinna avbildad. Kvinnan utrustades 
med olika attribut, som avsåg att symbolisera att akademiska entreprenörer kan 
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Figur 22. Våga Genus-projektet marknadsförs inför Entreprenörskapsdagen
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vara kvinnor och män verksamma inom olika områden såsom exempelvis vård, IT 
och teknik (se figur 23). 

Pappfiguren, som avsåg utmana den stereotypa bilden av en entreprenör som en 
ung kostymklädd man, kritiserades dock hårt av vissa inom genusfältet. Orsaken till 
detta var den avbildade kvinnan ansågs representera en stereotyp bild av kvinnor. 
Tidigare forskning visar att när bilder av kvinnor och män används riskerar de att 
reproducera en rådande stereotyp bild istället för att utmana den (cf. Kvande, 
2003; Källhammer & Wikberg Nilsson, 2010, 2014; Wikberg Nilsson et al., 2010). Den 
avbildade kvinnan väckte diskussion inom projektet, exempelvis ifrågasattes varför 
en kvinna när de flesta entreprenörer är män. Inspirerade av Widerbergs (1999) 
’memory work’ valdes en kvinna i syfte att utmana den rådande stereotypa bilden 
av en entreprenör, som är starkt förknippad med män (Ahl, 2002; Källhammer & 
Wikberg Nilsson, 2010). 

Den avbildade kvinnan kritiserades även för att hon var för snygg och såg snarare 
ut mer som en modell än en forskare eller akademisk entreprenör, samt för att hon 
log och därför inte såg ut att vara nog seriös för att vara verksam inom akademin. 
Detta synliggjorde både olika föreställningar om exempelvis utseende och intel-
ligens och fördomar. Vidare kommenterades kvinnans kroppsspråk och kläder, 
som ansågs utmanande. Detta trots att kvinnan som avbildades var en jeansklädd 
kollega, som forskar inom ett tekniskt ämne och som klädd för en vanlig dag på 
jobbet. När bilden togs utrustades kvinnan med ett antal attribut, som exempel-
vis en slips, som avsåg att symbolisera att akademiska entreprenörer finns bland 
både kvinnor och män. Ett stetoskop och sjukhusrock, avsåg att illustrera att akade-
miska entreprenörer kan finas inom vårdsektorn. Hon försågs även med verktyg 
och en verktygslåda för att illustrera tekniksidan, en spade som exempelvis kan 
symbolisera designande av verktyg, hon fick en hjälm vilket avsåg att associeras 
med bygg- eller gruvbranschen. De mesta av attributen uppfattades som maskulint 
könsmärkta, vilket gav insikt i problematiken med att använda personakaraktärer 
i statisk form såsom exempelvis posterformat, eftersom bilder tolkas på olika sätt. 
Personakaraktärerna användes därefter som ett verktyg för att kommunicera och 
kritisk reflektera kring stereotypa föreställningar om kön (Källhammer & Wikberg 
Nilsson, 2010, 2014). 

I Våga Genus framträdde en diskurs om kvinnors entreprenörskap och det framkom 
att kvinnor som är entreprenörer ofta försökte undvika att bli förknippande med 
”kvinnlighet” och att de inte vill benämnas som ”kvinnliga” entreprenörer, vilket 
exempelvis följande citat illustrerar: 

”Jag vill inte vara kvinnlig entreprenör.” (student, kvinna)

Flera kvinnor upplevde att prefixet ”kvinnligt” etiketterar dem som avvikare 
och de förstod inte varför detta prefix användes eftersom det aldrig talades om 
”manligt entreprenörskap”. Prefixet ansågs leda till särskiljande och en stigma-
tiserande identitet, något som även framkommit i tidigare forskning (cf. Ahl, 2002; 
Fältholm et al., 2010; Lewis, 2006). Könade etiketter kan bidra till att stärka stereo-
typa föreställningar och förväntningar på kvinnor och män eftersom kön är något 
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Figur 23. En persona som avser att symboliserar en akademisk entreprenör.      
Foto: Anders Berglund
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som skapas genom diskurser, det vill säga hur vi talar om olika fenomen (Alvesson 
& Sköldberg, 2008; Wahl et al., 2011). 

I Nuteks (nuvarande Tillväxtverkets) programplan för att främja kvinnors företa-
gande byttes benämningar som ’kvinnliga företagare’ ut mot ’företagarkvinnor’ 
eller ’kvinnors företagande’ i syfte att inte bidra till att förstärka bilden av att 
kvinnor är annorlunda eller avvikande från män som företagare (Nutek, 2007). I 
tidigare forskning upprätthålls bilden av ’kvinnors företagande’ med hjälp av indiv-
idorienterade förklaringar och uppfattningen om att män och kvinnor i grunden 
är olika (Ahl, 2004, 2006). Företagande kvinnor uppfattas ofta som en homogen 
grupp som tänker annorlunda än män. Ofta beskrivs företagande kvinnor som 
mindre riskbenägna och sämre på att sälja in sig själva och sina idéer samt i behov 
av stöd (Ahl, 2006; Wahl, 1992; Wahl et al., 2011). När kvinnor bedöms som en 
homogen grupp osynliggörs skillnader inom kategorierna kvinnor/män som till 
exempel beror på etnicitet, funktionalitet och sexuell läggning (ibid.).  

INSATSER FÖR ATT FRÄMJA JÄMSTÄLLDHET 
I Våga Genus genomfördes olika insatser för att främja jämställdhet inom akade-

miskt entreprenörskap. 

Synliggörande av bristande jämställdhet i entreprenörskapsarenan
Inom ramen för Våga Genus anordnades seminarier och workshopar för att 

adressera betydelsen av genus och jämställdhet inom entreprenörskapsarenan i 
akademin för att främja jämställda förutsättningar för både kvinnor och män att 
delta i den akademiska entreprenörskapsarenan. I projektet synliggjordes exempel-
vis den könsmärka entreprenörskapsdiskursen, där entreprenörer förknippades 
med män och den parallella entreprenörskapsdiskursen för kvinnor. I projektet 
problematiserades att kvinnor särskildes som ”kvinnliga entreprenörer” eftersom 
kvinnor saknade förståelse för användandet av prefixet kvinnligt och upplevde att 
det gav dem en stigmatiserad identitet. 

Utbildningsinsatser 
Olika utbildningsinsatser bedrevs inom Våga Genus med olika aktörer på entre-

prenörskapsarenan som exempelvis DARE och LTU Business. Syftet med utbild-
ningsinsatserna var bland annat att utmana normativt tänkande kring genus och 
jämställdhet och stereotypa föreställningar om könen. Dessutom synliggjordes 
möjligheter och hinder för entreprenörskap och kommersialisering i akademin. 

Synliggörande av möjligheter och hinder i entreprenörskapsarenan
Tre idealtyper: Entreprenören, Intressenten och Motståndaren identifierades 

och illustrerades med hjälp av personakaraktärer, vilket möjliggjorde att problema-
tisera idealtypernas förutsättningar att vara entreprenöriella och kommersialisera 
forskning ifall de önskade. Genom att anlägga ett genusperspektiv visade det sig 
att de olika idealtyperna som framträdde i empirin var könsmärkta, varav entre-
prenören är maskulint könsmärkt, medan intressenten är feminint könsmärkt och 
motståndaren förknippas med såväl kvinnor som män. I projektet problematise-
rades även att kvinnor och män ofta är verksamma inom olika områden med olika 
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kommersialiseringstradition, och olika möjligheter att kommersialisera forskning 
vilket synliggjorde olika behov av stöd. 

Metodutveckling av persona som förändringsmetod
I projektet vidareutvecklades och anpassades designmetoden persona i syfte att 

användas som förändringsmetod vid praktiska jämställdhetsinsatser. I Våga Genus 
användes persona för att synliggöra bristande jämställdhet inom entreprenörskap-
sarenan och utmana den gängse bilden entreprenören som en kostymklädd man. I 
projektet synliggjordes hinder och möjligheter för de ovan beskrivna idealtyperna 
(Entreprenören, Intressenten och Motståndaren) med hjälp av personakaraktärer 
i syfte att initiera förändring som främjar jämställdhet inom akademiskt entre-
prenörskap och kommersialisering av forskning. Genom att tillföra ett moment 
som kallades ’vända kön’ kunde personametoden utmana stereotypa föreställnin-
gar om kvinnor och män i den könsmärkta entreprenörskapsdiskursen, som enligt 
min empiri råder i akademin. Genom att vända kön framträdde skillnader i kvinnors 
och mäns villkor och insatser för förändring kunde initieras.  

Mäta Jämt – Jämställdhet och mångfald inom IT

Tabell 6. Projektöversikt Mäta Jämt

KONTEXT Akademisk kontext: Luleå tekniska universitet Umeå universitet
IT företag

FINANSIÄR INTERREG

METOD • 12 Intervjuer (6 kvinnor, 6 män)
• 2 fokusgrupper (8pers)
• Workshopar (100 delt) 
• Skapa persona (13)
• Värderingsövningar (25)
• Forumteater (12)
• Genusobservationer (5)  
• Från Ord till handling (15)
• Jämställdhet (15)
• Mångfald (15)

TEORI Acker (1992, 1999)
Genusperspektiv

JÄMSTÄLLDHETS-
INSATSER

Processorienterad ansats

BAKGRUND
IT-intensiva företag och myndigheter efterfrågade ett mätverktyg för att mäta 

jämställdhet och mångfald, vilket resulterade i en projektansökan som beviljades. 
Mäta Jämt inleddes därför som ett samverkansprojekt mellan Avdelningen för 
genus och teknik vid Luleå tekniska universitet med erfarenhet av tillämpad genus-
forskning tillsammans med aktörer som berörs av forskningen, Womens studies 
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vid Uleåborgs universitet som under flera år deltagit i utveckling av verktyg och 
metoder till den regionala utvecklingen i Finland, samt Centrum för Distansöverbry-
ggande Teknik (CDT) vid Luleå tekniska universitet som bedriver projekt i samver-
kan med forskare.  

Mäta Jämt, som bedrevs mellan år 2010-2013, var ett förändringsprojekt som 
fokuserade på jämställdhet och mångfald i syfte att dels öka medvetenheten 
om genus, jämställdhet och mångfald i en IT-miljö och dels mäta effekter av ett 
jämställdhets- och mångfaldsarbete. Projektet finansierades av INTEREG IVA Nord, 
Länsstyrelsen i Norrbotten och Regionförbundet Lappland. Genom att invol-
vera individer med olika bakgrund och kompetens förväntades projektet leda till 
nytänkande avseende exempelvis utveckling av nya produkter och/eller marknad-
sområden. I Mäta Jämt utvecklades en mätmetod för att mäta effekter av jämställd-
hets- och mångfaldsarbete i forsknings- och utvecklingsprojekt inom IT-området

TEORI
I Mäta Jämt användes Ackers (1990, 1992, 1999) modell som teoretisk förståel-

seram (i likhet med i Våga Genus) för att förstå hur kön skapas och återskapas i struk-
turer, symboler, interaktioner och identiteter i den aktuella IT miljön. En utförligare 
beskrivning av modellen finns i kapitel 2.

METOD
I Mäta Jämt genomfördes 12 intervjuer vid Luleå tekniska universitet, samt 2 

fokusgrupper med 8 personer. Projektet baserades på samverkan mellan Luleå 
Tekniska universitet, Umeå universitet och Uleåborgs universitet, CDT och några IT 
företag. I Mäta Jämt anordnades olika workshopar som totalt engagerade cirka 100 
deltagare från Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och från några IT-före-
tag. I projektet genomfördes även värderingsövningar i början av projektet i syfte 
att undersöka och synliggöra rådande normer och värderingar i IT-miljön, samt 
deltagarnas medvetenhet och kunskap kring jämställdhet och mångfald vid projek-
tets start och sedan i slutet av projektet för att synliggöra eventuell förändring.

JÄMSTÄLLDHET, MÅNGFALD OCH IT
När genusmönster inom IT-sektorn kartlades i norra Sverige och norra Finland 

framkom skillnader mellan Sverige och Finland. Enligt kartläggningen var 20 procent 
av arbetstagarna inom IT-sektorn i norra Sverige kvinnor medan motsvarande 
siffra i norra Finland var 41 procent (Wennberg et al., 2013). Det var en markant 
skillnad mellan andelen kvinnor i Sverige och Finland, även om en del av skillnaden 
kan förklaras med att kvinnor i Finland arbetar i mer i stödjande/administrativa 
funktioner inom IT, såsom sekreterare och kontorister och inte inom teknik eller 
konstruktion. 

I Mäta Jämt framkom att strukturen inom IT var mansdominerad och vid rekryter-
ing i IT branschen anställs ofta män, som redan är det dominerande könet, vilket 
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således innebär att den mansdominerade strukturen bevaras. Enligt empirin fanns 
det en vilja att förändra genusmönstret inom IT: 

”Mansdominansen inom IT-området bör förändras. Man 
bör försöka öka intresset hos kvinnor för tekniska ämnen. 
Man bör aktivt arbeta med att främja intresse samt aktivt 

arbeta för att rekrytera kvinnor.”(lektor, man)

Samtliga intervjupersoner uttryckte att det var önskvärt med en mer könsblan-
dad struktur. Eftersom kvinnor och män ansågs ha specifika egenskaper ansågs 
fler kvinnor tillföra organisationen en annan typ av kompetens, vilket kan liknas vid 
eller en särartsdiskurs (Nordberg, 2005; Wahl et al., 2011). Genom ökad jämställd-
het och mångfald var förhoppningen i den undersökta projektmiljön att uppnå en 
mer kreativ och varierad miljö än den rådande könssegregerade strukturen, vilket 
exempelvis framkom i följande citat: 

”Genom att främja jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen 
tas olika individers kunskaper, erfarenheter, intressen 

tillvara, vilket bidrar till värdeskapande som gagnar både 
individen och organisationen).” (projektledare, kvinna)

I Mäta Jämt var avsikten att ta tillvara på både kvinnors och mäns kompetens, 
och inkludera olika åldrar och etniciteter. Trots en önskan om en jämnare könsför-
delning framkom att de flesta intervjupersonerna var mot kvotering45, eftersom de 
ansåg att ”kompetens, inte kön, ska avgöra om en person får en tjänst eller inte.” 
Samtidigt kom det fram att många företag har specialutformade initiativ för att 
försöka värva fler kvinnor till IT-branschen, varav ett exempel som nämndes var att 
Microsoft årligen utnämner ’årets IT-tjej.’ Syftet med dessa initiativ är att synliggöra 
kvinnor inom IT som ett led i att öka andelen kvinnor. 

När värderingsövningar inom Mäta Jämt genomfördes initialt i projektet uppfatta-
des inte strukturen inom IT som jämställd. Samtidigt menade flera projektdeltagare 
att de inte behövde mer kunskap om jämställdhet, vilket exempelvis en deltagare 
motiverade på följande vis: 

”Jag kan det jag behöver kunna om jämställdhet, eftersom 
jag varit gift i tjugo år” (projektledare, man)

När värderingsövningar åter genomfördes i slutet av projektet menade de flesta 
att de insett att de behöver lära sig mer om jämställdhet och mångfald. 

”Jag trodde jag hade den kunskap jag behöver, men ju mer jag 
lär mig desto mer inser jag hur lite jag kan” (projektledare, man)

45  Kvotering innebär att använda ett bestämt antal/en bestämd procentsats och kan definieras som ”en målin-
riktad rekrytering med syfte att snabbt rätt till oönskade skevheter i samhället” (Dahlerup & Freidenvall 2008, s. 10). 



125

Trots att inte alla deltagarna aktivt sökt mer kunskap så framkom att de ansåg att 
projektet varit lärorikt och att de ville lära sig mer, vilket framgår av följande citat.

 
”Det har varit roligt att medverka i projektet. Jag har lärt mig 

mycket och vill lära mig ännu mer” (företagare inom IT, kvinna)

”Nu när jag fått på mig genusglasögonen ser jag könsskillnader 
som jag inte såg förut” (projektledare, kvinna)

Symbolik undersöktes inom ramen för Mäta Jämt, till exempel genom att granska 
webbsidor och trycksaker för att identifiera vem som symboliserade IT, vilket ofta 
var män. 

I min empiri framträdde en bild av IT-sektorn som symboliserad av en speciell 
sorts man, en så kallad nörd (’datanörd’ eller ’IT-nörd’). Vid en workshop i Mäta Jämt 
diskuterades olika föreställningar om datanörden. En av deltagarna vid ett av de 
medverkande IT-företagen menade att en bidragande orsak till att det är svårt att 
rekrytera kvinnor är att ”förutfattade meningar om IT bidrar till att kvinnor väljer 
bort IT”, och detta sker snarare på grund av vad de tror att arbetet innebär än vad 
arbetet faktiskt innebär (cf. Lindgren et al., 2010; Sjögren, 2011). 

Vid fokusgrupper inom ramen för Mäta Jämt framkom att vem som symboliserar 
IT branschen till viss del varierat över tid. En av forskarna sa exempelvis att ”under 
1990-talets så kallade ’dotcom-era’ förknippades IT branschen med attraktiva, 
välklädda och framgångsrika män, exempelvis systemutvecklare. Efter ’IT-bubblan’ 
sprack har denna bild förändrats till att förknippas med asociala datanördar”, I 
media, filmer och tv-serier målas den typiska IT-arbetaren fortfarande upp som en 
man, vilket resulterade i en workshop där till exempel avsaknaden av kvinnor som 
förebilder inom IT diskuterades, eftersom det ansågs få negativa konsekvenser för 
antalet kvinnor som söker sig till branschen. Enligt deltagarna framställs män som 
tekniska medan kvinnor däremot ofta framställs som ”otekniska, men med sociala 
och vårdande egenskaper”. I projektet uppmanades deltagarna att kritiskt refle-
ktera över vad som associeras med IT, med kvinnor, män, samt vad som uppfat-
tas som ’feminint’ och ’maskulint’. Det som ansågs vara typiskt för ett visst kön 
illustrerades för deltagarna och därefter utmanades den stereotypa bilden genom 
att illustrera samma egenskaper med en bild på det motsatta könet (för utförli-
gare beskrivning, se metod vända kön kapitel 3). Enligt tidigare forskning förän-
dras stereotypa förväntningar över tid och varierar i olika kulturella kontexter (Ahl, 
2008). Mellströms (2009) forskning om dataingenjörer i Malaysia visar exempel-
vis att IT och datavetenskap förknippas med kvinnor i Malaysia tillskillnad från i 
Sverige och västvärlden där IT förknippas med män. I Mäta Jämt granskades även 
olika bilder som skulle användas i projektet för att undvika att reproducera rådande 
könsstereotypa föreställningar, varav affischen i figur 24 är exempel på en bild som 
granskades.

När bilden i figur 24 diskuterades i Mäta Jämt problematiserades bildens stere-
otypa könssymboler, där vissa av figurerna som symboliserar kvinnor har attribut 
som kjol och bröst, medan övriga figurer utan könsmärkta attribut symboliserar 
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Figur 24. Bild som använts i Mäta Jämt projektet - Stereotypa könsbilder. Foto: Matton Image 
Grafisk design: Favör Reklambyrå
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Figur 25. Bild som använts i Mäta Jämt projektet  Foto: Matton Image. Grafisk design: Favör Reklambyrå

män. I Mäta Jämt synliggjordes och utmanades den stereotypa bilden av kvinnor 
och män och den gängse bilden av IT, som är starkt förknippat med män. Bilder 
av både kvinnor och män användes och när den traditionella bilden av en man 
byttes ut mot en kvinna diskuterades exempelvis ifall villkoren är lika för kvinnor 
och män. Olika föreställningar om könen blev på detta sätt synliga, exempelvis 
att unga kvinnor förväntas vara föräldraledig inom en relativt snar framtid, något 
som däremot inte togs upp till diskussion när det gäller män. I samband med att 
bilden ovan genusgranskats togs könsattribut som kjol och bröst bort före använ-
dandet. Trots borttagandet av könsattributen (se figur 25) uppfattades robotarna 
på bilden inte som könsneutrala utan som maskulina, vilket överensstämmer med 
tidigare forskning som visar att normer kopplar samman teknik och maskulinitet 
(cf. Berner, 2003; Faulkner, 2003; Mellström, 2003).

Hur interaktioner sker var ytterligare en process som undersöktes inom Mäta 
Jämt. Initialt i projektet förväntade sig flera projektdeltagare att genusforskarna 
skulle sköta arbetet med jämställdhet och mångfald, vilket exempelvis uttrycktes 
i empirin ”vi har tagit in expertis, genusforskare som ska ordna jämställdhet och 
mångfald i projektet”. De efterfrågade inledningsvis en ”quick fix för att ordna 
detta med genus och jämställdhet”. Detta förändrades dock i slutet av projektet, 
vilket nedanstående citat är ett exempel på:

”Numera strävar vi efter jämställdhet vid rekrytering och arbetar 
aktivt för att få in fler kvinnor som är klart underrepresenterade 
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i vår bransch. Arbetet har bland annat omfattat en 
genusmedveten utformning av annonser” (IT-företagare, man)

En av deltagarna från ett IT-företag utryckte: ”arbetet med jämställdhet och 
mångfald ger resultat och sakta men säkert minskar den könsmässiga snedför-
delningen”. En annan sak som flera projektdeltagare lyfte upp är att projektet 
förändrat deras medvetenhet och arbetssätt, vilket exempelvis resulterat i att 
numera beaktas alltid jämställdhet vid tillsättande att styrgrupper och referens-
grupper. Interaktioner och nätverk ansågs vara avgörande för karriärutveck-
ling inom IT, likväl som inom andra branscher. Vid intervjuerna inom ramen för 
Mäta Jämt framkom vikten av nätverk, som exempelvis kan inkludera kontakter i 
akademin och näringsliv, samt med olika IT-företag. I Mäta Jämt ansågs män som 
grupp i högre utsträckning än kvinnor som grupp ha tillgång till olika nätverk där 
de ofta fick information om exempelvis förestående rekryteringar. Kvinnor uppgav 
att de hade färre möjligheter att ta del av sådan information, eftersom de inte hade 
samma tillgång till nätverk. Detta kan medföra att kvinnor inte får tillgång till infor-
mation som kunnat hjälpa dem till avancemang. En professor lyfte exempelvis upp 
hur kvinnor emellanåt uteslöts utan någon saklig grund:

”Medvetet eller omedvetet har vi förutfattade meningar 
om exempelvis kön, och etnicitet. Ibland kan detta leda 

till att vissa grupper förminskas och eller utesluts utan att 
det finns någon saklig grund till detta. Genom exempelvis 

ett genusperspektiv ser man på saker med ett annat 
synsätt, andra glasögon, vilket exempelvis kan mynna ut 

i andra produkter än tidigare.” (professor, kvinna)

”Vi har formella nätverk inom organisationen 
för kvinnor.” (IT- företagare)

I projektet fanns en stark föreställning hos många att kvinnor tillför något annat 
i IT-branschen än det som finns i dag när IT-området domineras av män. I interv-
juberättelserna framförde kvinnor att de upplevde att: ”när vi gör entré i IT-bran-
schen förväntas vi vara annorlunda än män”. En projektledare sa exempelvis att ”vi 
vill även ha in en kvinnlig syn på IT”. I flera av intervjuerna framträdde en uppfat-
tning hos männen att kvinnor inte ansågs intresserade av teknik och IT i samma 
utsträckning som män, vilket exempelvis en projektledare uttryckte: ”kvinnor är 
generellt sett inte intresserad av teknik.” I Mäta Jämt framkom i likhet med tidigare 
forskning att teknik associeras med män och att kvinnor och män ofta konstruer-
ade som varandras motsatser (cf. Ahl, 2008). En stereotyp bild av män som både 
”teknikintresserade” och ”tekniskt kunniga” framträdde och i motsats till detta 
uppfattades kvinnor som ”ointresserade av teknik och IT” samt ”otekniska”. I 
tidigare forskning har Gonäs et al. (2009) påtalat att insatser ofta görs för att öka 
kvinnors intresse för teknik.  I Mäta Jämt fanns en målsättning att attrahera fler 
kvinnor till IT-området och som ett led i detta uttryckte en disputerad kvinna att:
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”Det är viktigt att introducera kunskapsområdet IT i 
grundskolan om man vill kunna väcka intresset för IT hos 
fler kvinnor. Eftersom många av de kvinnor som säger att 

de inte är intresserade av att arbeta med IT bygger detta på 
en missvisande bild av IT-branschen som anses bestå av ett 
gäng osociala datanördar. Man måste nog förändra denna 

bild för att kunna attrahera kvinnor och även en annan sorts 
män än programmerarna”. (biträdande professor, kvinna)

En projektdeltagare i Mäta Jämt som arbetar inom IT beskrev:
 

”Arbetet är intressant och ganska välbetalt, men det 
tråkiga är att bli ifrågasatt, att jag hela tiden måste bevisa 

att jag är lika bra som männen.” (IT företagare, kvinna)

I projektet framkom en positiv inställning till jämställdhet: 

”Ett av företagen tog verkligen till sig detta med jämställdhet och 
har lyckats rekrytera fler kvinnor och de vann till och med pris för 
sina jämställdhetsinsatser, vilket var roligt eftersom det finns ett 
behov av att kunna visa konkreta exempel och förebilder inom 

genus och jämställdhetsområdet.” (projektledare, kvinna).

Samtidigt ansåg flera deltagare att det var svårt att motivera behovet av 
jämställdhetsinsatser eftersom ”effekterna av dessa insatser inte kan mätas”. Vid 
värderingsövningarna framförde flera av männen att de inte var medvetna om 
”ojämställda förhållanden i organisationen” och förvånades när kvinnor berättade 
om upplevda skillnader. 

”Män är sällan medvetna om det privilegium det innebär att som 
man utgöra normen. Den makt som det innebär att få konstruera 

det normala som samtidigt gör kvinnor till avvikare var en 
ögonöppnare för flera deltagare i projektet”. (doktorand, kvinna)

I det empiriska materialet framkom att kvinnor och män dominerade inom olika 
områden. Enligt en biträdande professor dominerar exempelvis män inom program-
mering och kvinnor inom informatik samt inom administrativa områden och dessa 
”olika områden inom IT har olika status.” Vid de deltagande observationerna av 
projektmötena inom projektet blev det uppenbart att teknikfrågor tog mycket av 
mötestiden i anspråk, medan genusfrågor fick betydligt mindre tid. Initialt initi-
erades genusfrågorna enbart av genusforskarna och genusansvarig projektledare 
för Mäta Jämt, men vartefter projektet löpte initierades mer genusrelaterade frågor 
även av projektdeltagarna själva och i samband med detta fick genus mer utrymme 
i projektet.    
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I Mäta Jämt undersöktes webbsidor och trycksaker i projektet för att exempelvis 
bli varse vem som identifierade sig med IT. Deltagarna fick i uppdrag att undersöka 
ifall både kvinnor och män var representerade på bild och i text på hemsidor, i fackt-
idningar och i trycksaker/broschyrer. De upptäckte att det var övervägande män 
på bilderna och att en viss typ av kostymklädda män identifierades som ”typiska 
män som symboliserar IT-branschen.” Flera av projektdeltagarna i Mäta Jämt identi-
fierar sig inte med denna typ av kostymklädd man trots att de arbetar med IT 
(verksamma inom IT i akademin), medan andra projektdeltagare som arbetar på 
IT-företag däremot identifierar sig med den typiska bilden. Detta diskuterades och 
det framkom att de kostymklädda männen symboliserade datakonsulter och inte 
programmerarna som identifierar sig som datanörd. Enligt normen är datanörden 
en kompetent man som finner njutning av att behärska datorer och det finns många 
föreställningar om datanördars utseende och klädstil, exempelvis att de ofta har 
rufsigt hår och omatchade kläder (cf. Mellström, 2009; Sjögren, 2011). I Mäta Jämt 
uttryckte en av deltagarna:

 
”Man måste nog vara lite nördig för att trivas med att sitta 

och programmera hela dagarna. Man spenderar mer tid med 
att knappa på tangent än att socialisera med människor, så ett 

visst mått av nördighet krävs nog. (projektdeltagare, man)

Datanörden beskrivs i tidigare forskning som lite udda och att de som identifierar 
sig som nördar anser det vara viktigt ”att vara nördig” och ”få vara tillsammans 
med nördar.” Det framkommer att [...] visar man att man är nördig, då platsar man 
på det här stället” samt att ”[...] man måste vara nörd för att trivas här” (Sjögren, 
2011, s. 53). I en intervju i Mäta Jämt framkom:

”Att vara nörd är inte negativt, nördstämpeln har förändrats från 
att tidigare haft en negativ klang till att numera ha en positiv klang, 

vilket exempelvis kan bero på TV serier”.  (projektledare, man)

I Mäta Jämt framkom även att:

”Få kvinnor identifierar sig som datanörd, som 
förknippas starkt med en man”. (professor, kvinna) 

Att få kvinnor identifierade sig som datanördar antogs bero på att programmer-
are och ingenjörer är mansdominerade yrken med få kvinnor. För att få fler kvinnor 
att arbeta inom IT har Europakommissionen presenterat en strategi där stora delar 
handlar om att ändra unga kvinnors inställning om att branschen är full av nördar. 
En av kvinnorna i Mäta Jämt som arbetar inom IT menade att:

”Det är beklagligt att det knappast går att uppbringa en 
bild med en kvinna inom IT och att det inte finns några 
kvinnliga förebilder”. (biträdande professor, kvinna)
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Flera projektdeltagare i Mäta Jämt både kvinnor och män ansåg att förutfattade 
meningar om datanörden bidrar till att kvinnor inte söker sig till IT-branschen. För 
dem som vill öka andelen kvinnor i branschen ansåg en av deltagarna som arbetar 
på ett IT-konsultföretag att det viktigt att profilera sig som ett företag för både 
kvinnor och män.

”Ett sätt att profilera sig kan vara att se över hemsidan, så att 
både kvinnor och män finns representerade eftersom många 

som ser en annons börjar med att googla på företaget och möts 
dessa kvinnor av en hemsida som bara består av män kanske 

de väljer ett annat företag.”  (företagare inom IT, man)      

I en workshop fick deltagarna granska facktidningar och hemsidor för att synlig-
göra vem som symboliseras med IT. I olika övningar som omfattade bilder framkom 
att deltagarna ofta hade förutfattade meningar om individer i olika bilder baserat 
på deras utseende. I figur 26  illustreras några av de bilder som användes vid 
skapande av persona.

I flera av intervjuerna och workshoparna inom projektet påtalades att kvinnor 
som är ledare, entreprenörer, doktorander, forskare, lärare och professorer ofta 
benämns med prefixet ’kvinnlig’ framför deras position, och de ställde sig frågande 
till denna särskiljning av könen. 

Tidigare forskning har visat att detta prefix kan leda till en stigmatiserande 
identitet (Abrahamsson, 2006; Ahl, 2004; Lewis, 2006). En annan sak som framkom 
i Mäta Jämt var att flera ansåg att de var jämställda eftersom de delade på arbetet 
hemma. En doktorand sa: ”jag ser mig som jämställd, men tycker jämställdhet 
känns förlegat och uttjatat. Hur länge ska vi måsta syssla med jämställdhet egent-
ligen?” När projektet inleddes påtalade flera deltagare att de inte ansåg att de inte 
behövde mer kunskap om genus och jämställdhet, varav en projektledare i Mäta 
Jämt sa:

 ”Jag vet allt jag behöver veta om jämställdhet eftersom 
jag är gift och har en dotter”. (projektledare, man)

Samma projektledare sa i slutet av Mäta Jämt:

”Jag trodde jag kunde det jag behöver kunna om 
jämställdhet, men ju mer jag lär mig ju mer inser 

jag att jag inte kan.” (projektledare, man)

Målsättningar med Mäta Jämt var att öka medvetenheten om genus, jämställd 
och mångfald i en IT-projektmiljö. I projektet fanns en ambition att bredda underla-
get vid rekryteringar, eftersom grupper som baseras på individer med olika bakgr-
und och kompetens förväntades leda till ett nytänkande och en förhoppning om en 
ökad lönsamhet genom utveckling av nya produkter och marknadsområden. 
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I Mäta Jämt betonade flera intervjupersoner vikten av jämställdhet i IT-branschen: 

”För att vara konkurrenskraftig i framtidens IT bör genus, 
jämställdhet och mångfald definitivt beaktas. Jag tycker 

man märker en förändring där flera projektdeltagare blivit 
mer genusmedvetna under projektets gång, men det 

finns fortfarande tendenser att falla tillbaka och kanske 
göra som man tidigare gjorde utan att beakta genus, 
jämställdhet och mångfald.” (projektledare, kvinna)

”När jämställdhet kommer på tal hör man ibland att vi kanske 
kan strunta i det där med jämställdhet, eftersom vi jobbat 

med det så mycket de sista åren.” (doktorand, kvinna)

I ett försök att bryta det rådande genusmönstret inom IT fokuserade Mäta Jämt 
på att medvetandegöra betydelsen av kön, kartlägga verktyg och metoder för 
jämställdhets- och mångfaldsarbete, samt utveckla en metod för att mäta effekter 
av jämställdhet och mångfaldsarbetet inom IT-området.

INSATSER FÖR ATT FRÄMJA JÄMSTÄLLDHET
Inom ramen för Mäta Jämt vidtogs olika insatser för att främja jämställdhet, vilka 

beskrivs nedan. 

Synliggörande av bristande jämställdhet
Genom en kombination av olika interaktiva metoder, som exempelvis genusob-

servationer, värderingsövningar, forumteater, scenarios och persona och genus-
granskning av bildmaterial och annonser synliggjordes bristande jämställdhet inom 
IT området. Vid olika workshopar initierades förändring genom att involvera de 
olika aktörer inom IT branschen (forskare, projektledare och IT företagare) i sökan-
det efter lösningar på hur den mansdominerade strukturen kan förändras, samt hur 
symbolik och interaktioner kan bli mer inkluderande och åtgärder för att få fler att 
identifiera sig med IT.

Metodutveckling för att främja jämställdhet och mångfald
I projektet vidareutvecklades och anpassades designmetoden persona i syfte att 

användas som förändringsmetod för att främja jämställdhet och mångfald inom 
IT. Persona användes, exempelvis för att utmana den gängse bilden av IT. Med 
hjälp av persona utmanades stereotypa uppfattningar om kvinnor och män genom 
momentet vända kön och byta etnicitet och ålder. I projektet problematiserades 
hur faktorer som kön, ålder och etnicitet kan påverka villkoren inom IT och därefter 
initierades förändringar som avsåg att främja jämställdhet. Dessutom nyttjades 
personkaraktärer för att illustrera förändringar i projektet.     
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Jämställdhetsapplikation
För att främja jämställdhet skapades en jämställdhetsapplikation med en check-

lista med olika åtgärder för att nå ökad jämställdhet. Jämställdhetsapplikationen, 
som förmedlade jämställdhet via en kommunikationskanal som är vanligt inom IT, 
var ett hjälpmedel för att implementera jämställdhet i det dagliga arbetet inom IT. 

Handbok
En handbok skapades i Mäta Jämt som innehöll olika metoder som kan användas 

vid praktiskt förändringsarbetet för att främja jämställdhet och mångfald inom IT 
sektorn (cf. Wennberg et al., 2013). 

Mätmetod för att mäta jämställdhet och mångfald
En mätmetod för att mäta jämställdhet och mångfald efterfrågades och skapades 

tillsammans med deltagarna i projektet. Mätmetoden beskrivs Wennberg et al. 
(2013).

Figur 26. Bildmaterial som användes i Mäta Jämt. Foto: Eva Källhammer
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Genusmedveten akademi – Kompetensförsörjning i 
akademin

Tabell 7. Projektöversikt Genusmedveten akademi.

KONTEXT Akademisk kontext: Luleå tekniska universitet

FINANSIÄR Delegationen för jämställdhet i högskolan

METOD 17 Intervjuer (9 kvinnor, 8 män)
Deltagande observationer  ASN (17 möten), rekryteringsgrp (4st)
Workshopar med persona och scenarios ( 125 delt)
• Handledarutb (100)
• Workshop HR enheten (35)           
• Workshop ASN (15)

TEORI Acker (1992, 1999)
Genusperspektiv

JÄMSTÄLLDHETS-
INSATSER

Processorienterad ansats

BAKGRUND 
En översyn av rekryterings- och befordringsprocesserna vid Luleå tekniska 

universitet initierades i IDAS som ett led i att främja jämställda karriärmöjligheter 
(Källhammer & Fältholm, 2007, 2009). En ansökan om forskningsmedel skickades 
till Delegationen för jämställdhet i högskolan (DJ), som arbetade på uppdrag av 
regeringen för att främja jämställdhet i högskolan. Mellan 2009-2011 fördelade DJ 
över 47 miljoner kronor till olika lärosäten och andra aktörer för olika jämställdhet-
sinsatser (SOU 2011:1). Ett av projekten som beviljades medel: Genusmedveten och 
hållbar kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet, som jag fortsättnings-
vis kallar Genusmedveten akademi. Projektet låg inom ramen för ett av delegationens 
prioriterade områden: ’den ojämna könsfördelningen på högre befattningar inom 
högskolan’. 

Genusmedveten akademi, som fokuserade på rekrytering och befordran av personal 
vid universitetet, bedrevs i samverkan med olika aktörer i kompetensförsörjning-
sprocessen. Projektet bedrevs mellan 2010-2013 i samarbete med universitetets 
HR avdelning och anställningsnämnderna vid Luleå tekniska universitet, som är 
viktiga aktörer i kompetensförsörjningsprocessen. I projektet som hade en tydlig 
förankring i genusteori, bistod genusforskare med teoretisk kunskap om genus och 
jämställdhet, medan anställningsnämnder och handläggare vid universitetets HR 
avdelning bistod med praktisk kunskap om rutiner, riktlinjer och styrdokument som 
använts för att stödja processen vid rekrytering och befordran. 

Projektet, som var väl förankrat hos rektor, dekanus och personalchef, fokus-
erade på en genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universi-
tet. Universitetets kompetensförsörjningsprocess består dels av rekrytering till 
utlysta tjänster (t.ex. professorer och universitetslektorer) och dels av kompe-
tensprövningsärenden för befordran till högre behörighet av tillsvidareanställda 
lärare. Vid befordran prövas sökandes kompetens för mer kvalificerade arbet-
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suppgifter och en ny titel som motsvarar kompetensnivån till exempel prövning 
att befordras från universitetsadjunkt (ej disputerad lärare) till universitetslektor 
(disputerad lärare) (cf. Andersson et al., 2013). 

TEORI
Ett genusteoretiskt perspektiv med utgångspunkt i doing gender-perspektivet 

anlades i Genusmedveten akademi i likhet med de två andra interaktiva projekten 
Våga Genus och Mäta Jämt. (cf. West & Zimmerman, 1987). I projektet uppmärksam-
mades hur kön skapas i strukturer, symboler, interaktioner och identiteter (Ackers, 
1992, 1999) och hur detta påverkar kompetensförsörjningen vid Luleå tekniska 
universitet. En utförligare beskrivning av ’doing gender’ samt en illustration av 
Ackers modell finns i teorikapitlet (kapitel 2).

METOD 
I Genusmedveten akademi undersöktes kompetensförsörjningsprocessen i 

akademin genom 17 intervjuer med olika aktörer i kompetensförsörjningsproces-
sen (professorer, lektorer, och adjunkter samt några ej disputerade projektledare 
varav två handläggare på universitetets HR-avdelning) vid Luleå tekniska univer-
sitetet. Klassiska observationer genomfördes 2012-2013 av anställningsnämn-
derna (tekniska fakultetsnämnden och filosofiska fakultetsnämnden) samt av 
en rekryteringsgrupp som tillsattes i samband med en professorsrekrytering 
(4 träffar). i syfte att undersöka ifall genus påverkade bedömningarna vid Luleå 
tekniska universitet. Vid handledningsutbildningar genomfördes workshopar två 
gånger per år i tre års tid (6 utbildningstillfällen).

KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH GENUS
I Genusmedveten akademi analyserades kompetensförsörjning ur ett genuspers-

pektiv, eftersom organisationers rekrytering enligt tidigare forskning påverkas av 
föreställningar om kön som sorterar respektive sorterar ut sökande genom hela 
rekryteringsprocessen, vilket kan återskapa gamla mönster avseende könsarbets-
delningar eller skapa nya. Rekrytering via sociala nätverk har visat sig vara en bidra-
gande faktor till att könssegregation återskapas (Gonäs, 2005). 

Som stöd i kompetensförsörjningsprocessen vid Luleå tekniska universitet 
finns en anställningsordning som redogör för arbetsgången vid rekryterings- och 
befordringsärenden. I anställningsordningen anges generella bedömningsgrunder 
för pedagogisk skicklighet, ledning och samverkan med det omgivande samhället, 
samt krav på högskolepedagogisk utbildning, anvisningar om sakkunnigbedömn-
ing, samt regler och behörighetskrav vid befordran (Andersson et al., 2013). I Genus-
medveten akademi utgick vi från anställningsordningen (Luleå tekniska universitet, 
2013) och enligt denna ska rekryteringsarbetet vid universitet kännetecknas av 
”objektivitet, saklighet rättssäkerhet och transparens” (Luleå tekniska univer-
sitet, 2013, s.4). Anställningsordningen har uppdaterats och numera ingår även 
jämställdhet: ”Rekryteringsprocessen ska kännetecknas av objektivitet, saklighet, 
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rättssäkerhet och transparens där lika villkor och jämställdhet alltid beaktas” 
(Luleå tekniska universitet, 2017a s. 5). Även högskolelagen SFS 1992:1434 anger att 
jämställdhet ska beaktas: 

”Enligt högskolelagen ska i högskolans verksamhet jämställdhet 
mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas. Balans 

mellan kvinnor och män är från kvalitetssynpunkt viktigt och 
nödvändigt för universitetet. Erfarenhet, kunskap och kreativitet 

från båda könen ska tillvaratas föra att få bästa möjliga 
kvalitet i verksamheten. Vid varje rekrytering ska universitetet 

aktivt söka och pröva kandidater av båda könen.” (s.4)

I projektet framkom det utöver anställningsordningen finns kompletterande 
riktlinjer för rekrytering och kompetensprövning och mallar för ansökningshandlin-
gar, i syfte att underlätta både för sökande och för sakkunniga som ska bedöma 
ansökningshandlingarna (cf. Andersson et al., 2013). 

I Genusmedveten akademi genomfördes klassiska observationer av möten vid 
universitetets två anställningsnämnder (tekniska fakultetsnämnden och filosofiska 
fakultetsnämnden) Vid dessa möten46 behandlades rekryteringsärende och 
befordringsärenden och de sökande bedömdes med hjälp av utlåtanden av sakkun-
niga och en intervju. Enligt anställningsordningen ska ”kvinnor och män vara 
jämställt representerade i gruppen” (Luleå tekniska universitet, 2013, s.14). När det 
finns sökande av båda könen ska det framgå i anställningsförslaget hur jämställd-
hetsaspekten och universitets rekryteringsmål beaktats (ibid.). 

I projektet genomfördes även klassiska observationer av en rekryteringsgrupp 
som tillsatts i samband med en rekrytering av en professor och ämnesföreträdare 
i syfte att skapa goda förutsättningar att finna kandidater som uppfyller kompe-
tenskraven för den aktuella befattningen. Det framkom att i rekryteringsgrup-
pens arbete ingick att föreslå anställningsprofil, söka möjliga kandidater, föreslå 
tidskrifter för annonsering och/eller andra medier för att sprida informationen 
om den vakanta tjänsten. Information om den vakanta tjänsten spreds även via 
rekryteringsgruppens nätverk. I rekryteringsgruppens arbete ingick även att fram 
tänkbara sakkunniga för kompetensprövning av sökande.  Som stöd rekryterings-
gruppens arbete fanns en checklista och mallar att tillgå (Luleå tekniska universi-
tet). I figur 27 illustreras rekryteringsgruppens arbete.

I Genusmedveten akademi fanns en utbredd uppfattning att ”akademin  är könsneu-
tral”, vilket innebar att flera intervjupersoner ifrågasatte varför kompetensförsör-
jningsprocessen i akademin undersöktes ur ett genusperspektiv. ”varför ett genus-
perspektiv när rekrytering i akademin baseras strikt på meriter?” Intervjuer och 
observationer inom ramen för Genusmedveten akademi visar att karriärutveckling-
smöjligheterna vid universitetet karaktäriseras av en övertro på det meritokratiska 
könsneutrala systemet där kompetens och meriter avgör vid rekrytering och kön 

46 Anställningsnämnder är beredningsgrupper vid rekrytering som består av en ordförande, en vice ordförande, 
två lärarledamöter, en doktorand och en studentledamot. Dessutom tillkommer en tillfällig adjungerad ledamot, det vill 
säga en representant från berörd institution (ofta prefekten) som har en rådgivande roll i ärendena. Vid behov kan externt 
rekryteringsstöd för djupintervjuer och tester anlitas (Luleå tekniska universitet, 2013).
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inte anses styra över karriärmöjligheter i akademin. Både kvinnor och män var av 
uppfattningen att det är kompetenser som är avgörande för huruvida sökande får 
tjänster eller inte i akademin och att kön inte spelar någon roll. 

Trots akademins meritokratiska ideal framställdes akademin som ”ojämställd”. 
Både kvinnor och män, främst högre upp i den akademiska hierarkin, var medvetna 
om att kön var en faktor som medvetet eller omedvetet påverkar vid bedömnin-
gar. Detta kom exempelvis till uttryck i följande citat: ”könen värderas inte lika vid 
kompetensförsörjning och ”det är inte bara meriter som bedöms, utan det har 
även är betydande vem som innehar meriterna”. Detta har även påvisats i tidig-
are forskning. Enligt Wennerås och Wold (1997) väljs exempelvis sökande kvinnor 
bort i rekryteringsprocesser trots att de är mer meriterade än sökande män. För att 
en kvinna skulle bli bedömd som lika kompetent som en man var hon tvungen att 
publicera 2,6 gånger fler artiklar än en kollega som är man (ibid.). 

Även om rekryteringen vid Luleå tekniska universitet baseras på kriterier som 
framstår som neutrala påtalade en professor att ett problem vid rekrytering är 
att många tjänster som utlyses är i princip redan tillsatta, de är tänkta för någon 
speciell person: 

”Ibland finns det någon tilltänkt till den tjänst som 
utlyses. Detta innebär att när kravprofilen formuleras 

utformas den efter den tilltänkta personen och då 
konkurrerar de sökande inte på samma villkor.” 

(biträdande professor, kvinna)

Detta ansågs medföra att vissa personer gynnades medan andra personer 
medvetet eller omedvetet missgynnades. I både IDAS och Genusmedveten akademi 
framkom att fler män rekryteras även när det fanns kvalificerade kvinnor, vilket 
förklarades bero på att ”män ofta väljer andra män i rekryteringssammanhang”. 
När professorer, vilka oftast är män, förordar någon så väljer de ofta män som 
påminner om dem själva, som har liknande utbildning, kompetens och bakgrund. 
Detta förfarande liknas vid ett ”kronprinsförfarande” som gynnar mäns karriärmö-
jligheter (Källhammer, 2008; Källhammer & Fältholm, 2007, 2009). En doktorand 
påtalade att ”vem som anställs beror på vem som rekryterar eftersom de som 

Figur 27.  Skiss över beredning av rekrytering på institutionsnivå (Andersson et. al., (2013)
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rekryterar ofta söker likasinnade”, vilket även en professor uttrycker: 

“Det är lätt att man i en rekryteringssituation vädersätter 
egenskaper man känner igen, så det finns en risk att man väljer 
en ung förmåga som påminner om en själv när man var ung.” 

(professor, man)

Flera kvinnor i mansdominerade miljöer lyfte upp att ”som kvinna är vi tvungen 
att prestera bättre än män för att komma i fråga för en position”. 

När anställningsnämnderna observerades i Genusmedveten akademi uppmärksam-
mades några situationer som speciellt intressanta ur ett genusperspektiv eftersom 
dessa bedömningar avvek från vanliga rutiner och riktlinjer vilket lämnade utrymme 
för ledamöternas personliga tolkningar utifrån tidigare erfarenheter och perspek-
tiv. Trots att meriterna var i fokus vid bedömningarna uppmärksammades att ibland 
gjorde normer och föreställningar om kön sig gällande vid bedömningar. Ett exempel 
på detta var när ansökningshandlingar från två sökande som adjungerad professor47 
vid två olika teknikämnen bedömdes. I det ena ärendet var den sökande en kvinna 
medan den andra sökande var en man. I båda fallen hade de sökande kandidaterna 
värdefull kompetens och industrikontakter, samt var de enda sökande till de utlysta 
tjänsterna. I båda fallen uppmärksammade nämnden att handlingarna inte följde 
den mall som finns att tillgå för att underlätta bedömningar av ansökningshandlin-
gar. Båda ansökningarna var ”slarvigt, skrivna” vilket försvårade bedömningen av 
de sökande. 

När anställningsnämnden behandlade ansökan från mannen, konstaterades dels 
att handlingarna var slarvigt skrivna och dels att de var ofullständiga. När ansökan 
diskuterades menade nämnden dock ”att värre handlingar hade de sett tidigare” 
och de ordade inte mer om saken. När ansökan från kvinnan behandlades disku-
terades det faktum att den att var så slarvigt skriven och det konstaterades att 
det var ovanligt bland sökande kvinnor som vanligtvis hade välskrivna ansöknin-
gar som oftast följde universitetets mall. I det undersökta fallet framstod kvinnans 
slarviga ansökan som sämre än mannens slarviga ansökan eftersom nämnden 
jämförde kvinnans ansökan med andra kvinnors välskrivna ansökningshandlingar 
och mannens ansökan med andra mäns ansökningshandlingar som relativt ofta 
var slarvigt skrivna. Nämnden diskuterade främst vilka instruktioner kvinnan hade 
fått från institutionen och beklagade bristerna i ansökan som påverkade intrycket 
negativt. 

Genom ovanstående exempel och andra liknande ärenden blev det tydligt 
att nämnden hade olika förväntningar på kvinnor och män gällande formen på 
ansökningshandlingarna. Mannens bristfälliga ansöka gick igenom utan större 
diskussion, med motivering att det inte är ovanligt att mäns ansökningshandlin-
gar ”är lite slarvigt skrivna”. Nämnden jämförde mannens ansökan med tidigare 
ansökningar som också varit slarviga och ursäktade mannens bristfälliga ansökning-
shandlingar med förklaringar som ”att han nog haft bråttom” och ”han hade säkert 
mycket att göra” eller att ”man kan inte vara duktig på allt”. Vid bedömningen av 
47 Adjungerade professorer har anknytning till näringslivet. De har  har en deltidsanställning i akademin, vanligt-
vis cirka 20 procent i akademin och övrig tid hos ordinarie arbetsgivare i näringslivet (Luleå tekniska universitet, 2013).
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kvinnans bristande handlingar följde däremot en intensiv diskussion om varför de 
var så slarvigt skrivna. Trots bristfälliga ansökningshandlingar gick både kvinnans 
och mannens ansökningar vidare till rektor för beslut om anställning. Dessa 
exempel visar hur föreställningar om hur kvinnor och män kan få betydelse vid 
bedömningar av sökandes duglighet, kompetens och meriter. 

En annan intressant aspekt som framkom vid anställningsnämndens 
sammanträden var synen på kvinnor och män som privatperson och på familjebild-
ning. När sökande blev kallade till intervju omfattade den dels en mer personlig 
beskrivning av den sökande, inklusive tidigare arbetsuppgifter och ambitioner med 
tjänsten, dels en populärvetenskaplig föreläsning om det egna kunskapsområdet. I 
de allra flesta fall inledde den sökande (både män och kvinnor) med en beskrivning 
av sig själv som privatperson, vilket ofta inkluderade en beskrivning av familj, barn 
och fritidsintressen. Sökande visade ofta bilder på familj och barn samt berättade 
hur familjelivet utanför arbetet såg ut. Vid observationstillfällena bemöttes dessa 
berättelser på olika sätt beroende på ifall sökande var en kvinna eller man. I de fall 
sökande var en man fick de ofta positiv feedback kring den del av presentationen 
som omfattade den sökande som privatperson. Det kunde handla om kommen-
tarer om att barnen var gulliga, frågor om familjen eller extra intresse för ett 
fritidsintresse. I de fall när intervjuerna gällde en kvinna som sökande lyste liknande 
positiva kommentarer med sin frånvaro, både gällande familj och fritidsintressen. 

Sammanfattningsvis ägnades mer uppmärksamhet åt män som privatpersoner 
än kvinnor (Andersson et al., 2013). Efter avslutad intervju sammanträdde nämnden 
i enrum för diskussion om förslag till beslut. I flera fall belystes de sökande männens 
roll som familjefäder som något positivt utöver andra meriter, medan familjesit-
uationen för kvinnor inte uppmärksammades på samma sätt, vilket kan bero på 
olika förväntningar på kvinnor och män. En stabil familjesituation lyftes upp som ett 
mervärde till de formella akademiska meriterna, vilket var speciellt tydligt i de fall 
nämnden uppfattade den sökandes presentation som ”lite torr” eller ”svårbegrip-
lig”. I deras diskussioner framkom att familjesituationen sågs som ett ”kvitto” på 
att den sökande hade god social kompetens och troligen kunde hantera exempel-
vis ledarskap och handledning även om den sökande saknade eller hade bristande 
erfarenhet inom dessa områden. I några enstaka fall blev den sökandes familjesit-
uation en viktig del i nämndens förslag till beslut. Ett exempel var när en av de 
sökande männen talade om att han var intresserad av tjänsten men att han inte 
kunde fatta beslut innan hans familj hade haft ett familjeråd om en eventuell flytt. 
Han framhöll tydligt att en eventuell anställning skulle vara familjens gemensamma 
beslut. I detta fall vägdes den sökandes familjeengagemang in och uppfattades 
som ett mervärde inför en anställning vid Luleå tekniska universitet. Kvinnors famil-
jeengagemang uppfattades däremot inte som en ”ickefråga” i diskussionerna, 
vilket visade på en skillnad i bedömning av kvinnor och män.

Flera intervjupersoner i Genusmedveten akademi upplevde den akademiska struk-
turen diskriminerande, vilket exempelvis en gravid kvinna uttryckte: ”Det finns en 
risk att gravida kvinnor diskrimineras vid rekrytering, eftersom det syns att kvinnor 
ska få barn, men det syns inte på män att de ska bli föräldrar”. En annan skillnad är 
att kvinnor ofta får frågor om familjebildning och hur de tänkt lösa kombinationen 
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av karriär med familj och barn, medan män inte får denna typ av frågor. De interv-
jupersoner som lyfte upp denna problematik menade att trots att det inte syns att 
män ska bli föräldrar kan det ju vara så att dessa män har tänkt vara föräldrale-
diga och då borde det ju vara intressant att även fråga män om hur de tänkt lösa 
detta. Enligt det empiriska materialet leder stereotypa föreställningar om kvinnor 
och män till olika förväntningar på kvinnor och män. Ett exempel som framkom 
var att kvinnor förväntas vara föräldralediga en längre period efter familjebildning, 
medan män inte förväntas vara föräldraledig mer än en kortare period vid passande 
tillfälle. Kvinnor och mäns familjebildning anses påverka rekrytering, vilket uttrycks 
i citaten nedan. 

”Familjebildning påverkar vid rekrytering.” 
(lektor, kvinna)

”Graviditet kan bli ett karriärhinder, speciellt för kvinnor.” 
(doktorand, kvinna) 

Trots att akademin allmänt uppfattas som könsneutral och rekrytering och 
befordran baseras på individers meriter framkom att kön påverkade hur meriterna 
värderades, vilket även diskuterats i tidigare forskning (cf. Andersson et al., 2013; 
2013; Mark, 2007; Olofsdotter Stensöta, 2010). 

I en offentlig utredning framkom att kvinnors och mäns karriärutveckling 
generellt påverkas av normer som värderar kvinnors kompetens lägre än mäns 
kompetens på arbetsmarknaden (SOU 1998:6). Vissa aktörer uppfattas fungera 
som ’gate-keepers’ för sökande kvinnor (cf. Husu, 2004). 

En problematik vid rekrytering är när sökandet efter kandidater begränsas till en 
liten, för de inblandade, redan känd grupp eftersom de anser att de känner till hela 
fältet. I den lilla, redan kända gruppen saknas kvinnor eller möjligen finns några 
få.  Det handlar således inte bara om att kvinnor och män bedöms olika, utan att 
sökarljuset redan i tidiga stadier av rekryteringsprocessen riktas mot dem som 
redan är kända och som förväntas kunna fortsätta driva ämnet/avdelningen på 
ett likartat sätt som föregångaren. Redan vid beslut om att inrätta ett ämne eller 
inför rekrytering kan kön få betydelse genom att exempelvis en ämnesbeskrivning 
formuleras efter en redan känd person, ofta en så kallad ’kronprins’ (Andersson 
et al., 2013; Källhammer & Fältholm, 2009). I projektet blev det uppenbart att män 
ofta väljer män i rekryteringssammanhang. 

”Många av de yngre männen som forskar har någon som 
matchar fram dem. Ofta en professor, som ofta är man. 

Kanske är det lättare för professorer som är män att känna 
igen sig i en ung lovande forskare som också är man och 

påminner om dem själva än att känna igen sig i en kvinna.” 
(professor, kvinna)  
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Könets betydelse vid bedömningar har även framkommit i tidigare studier, 
exempelvis vid sakkunniggranskningar inför professorstillsättningar i Norge 
framkom att samma kriterier på vetenskaplig kvalitet gavs olika innebörd vid 
bedömningar beroende på om de sökande var kvinnor eller män. När sökande 
kvinnor bedömdes betecknades till exempel deras meriter som ”smala” medan 
männens meriter bedömdes som ”djupa”, när kvinnor bedömdes som ”ensidiga” 
eller ”utspridda” över flera områden, beskrevs mäns meriter som ”ha tematisk 
koherens” eller vara ”breda” (Fürst, 1988). Föreställningar om kön kan vara en 
bidragande förklaring till att kvinnor och män bedöms olika, vilket bidrar till att 
höga akademiska positioner domineras av män. Mansdominansen är speciellt 
tydlig bland professorer. Enligt en tidigare undersökning är chansen att bli profes-
sor dubbelt så stor för män jämfört med kvinnor. Undersökningen visade att åtta 
procent av männen som disputerade 1991 var professorer, medan endast fyra 
procent av kvinnorna som disputerade samma år var professor (Högskoleverket, 
2006). En förklaring till detta som framkom i Genusmedveten akademi löd: 

”Jag tror att vi tappar många kvinnor mellan disputation och 
docent på grund av att de fåtal kvinnor som blir kvar har mycket 

undervisning och många andra uppdrag som gör att karriären 
stannar upp eller blir på en mer långsiktig tidshorisont.” 

(lektor, kvinna)

”Många kvinnor har icke meriterande uppdrag, 
vilket påverka hur snabbt man kan avancera”

 (biträdande lektor, kvinna) 

Vid intervjuerna framkom att kvinnor med små barn ifrågasattes hårdare än män 
med små barn. 

”I diskussioner har kollegor avrått att anställa kvinnor som har små 
barn eftersom de antas vara hemma mycket under småbarnsåren 

när barnen ofta är sjuk. Dessutom spekuleras det ifall hon 
kommer att skaffa fler barn och ska vara föräldraledig igen. Detta 
diskuteras däremot inte för de manliga kandidaterna med barn.” 

(professor, kvinna)

Officiellt hänvisas dock till någon annan anledning för att motivera att en man 
väljs framför kvinnan. I projektets empiri påtalar flera män att det varit problema-
tiskt att ta ut längre föräldraledighet under pågående projekttid.  Forskningsledare 
har istället uppmanat de berörda att vara borta kortast möjligt trots formell rätt 
till föräldraledighet. De män som vill leva jämställt hemma upplever att de möter 
problem, vilket exempelvis framkommer i kommande citat. 

”Jag och min partner vill leva så jämställt så långt det är 
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möjlig, eftersom vi båda vill göra karriär. Men min handledare 
har tidigt gjort klart för mig att om jag vill bli framstående i 
min karriär kan jag inte prioritera att vara hemma med barn 

och det är inte så lätt att i min position ifrågasätta.” 
(doktorand, man)

En annan intervjuperson berättade att när han tog upp föräldraledighet till 
diskussion med avdelningschefen fick han till svar: 

”Du kan ta en kortare föräldraledigt när det passar i projektet. Jag 
tänkte ju mer att jag skulle ta ut halva föräldraledigheten men det 
passade ju aldrig under projekttiden att vara borta så länge. Min 

kvinnliga kollega däremot kunde ta en längre föräldraledigt.” 
(doktorand, man)

I projektet framkom att kvinnor och män upplevde att de hade olika tillgång 
till såväl formella som informella nätverk, vilket exempelvis en kvinna på en 
mansdominerad avdelning uttryckte detta i termer av ”kvinnor exkluderas ur 
befintliga manliga nätverk” och flera män håller med om detta. En doktorand på en 
mansdominerad avdelning beskriver:

”Vi män sluter oss samman i olika grupperingar, ibland går 
vi på afterwork tillsammans och vi planerar konferenser 

och publikationer tillsammans och publicerar oss 
tillsammans. Vid närmare eftertanke är vi nog inte så bra 

på att involvera de enstaka kvinnor som arbetar här.” 
(doktorand, man) 

När ”män väljer män exkluderas kvinnor” oavsett om det är medvetet eller 
inte, vilket även framkommit i tidigare forskning (Källhammer & Fältholm, 2007). 
Enligt Gonäs (2005) är nätverk betydelsefulla för karriärutveckling i organisationen. 
Eftersom kvinnor har sämre tillgång till nätverk bidrar nätverksrekrytering till 
återskapandet av segregationen.

Inom genusforskningen benämns fenomenet att män tenderar att välja andra 
män i termer av ’homosocial reproduktion’. Det innebär att män hellre sociali-
sera med andra män än med kvinnor, och sluter sig i enkönade nätverk som kan 
vara svåra för kvinnor att få tillträde till (Kanter, 1977). En kvinna i Genusmedveten 
akademi berättade om sina erfarenheter på följande sätt: 
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”När jag började inom universitetets värld var min ambition 
tidigt att göra akademisk karriär och jag meriterade mig 

och publicerade mig flitigt och sökte högre tjänster. 
När jag aldrig kom ifråga för tjänsterna undrade jag vad det 

var för fel på mig och min kompetens och varför jag inte 
tog mig vidare i karriären trots många publikationer. 

Så småningom fick jag veta av kollegor att min professor, 
som var man, prioriterade unga lovande män som påminde 

om honom själv. Att jag aldrig fick chansen var för att 
han alltid hittade någon lämplig manlig kandidat.

 Jag hade svårt att acceptera att det kunde vara för 
att jag råkade vara kvinna, jag menar, universitet utgår 

ju från meriter vid tillsättningar av tjänster.” 
(docent, kvinna)

Många gånger läggs ansvaret för karriärutvecklingen över på de enskilda individ-
erna, som själva förväntades skapa möjligheter för sin karriärutveckling. Utifrån 
intervjuberättelserna finns det skäl att anta att detta arbetssätt inte bara minskar 
möjligheten att rekrytera kompetenta kvinnor, det minskar också möjligheten att 
rekrytera den högsta kompetensen. I intervjuer beskrivs skillnader i befordrings- 
och utvecklingsmöjligheter som kan relateras till kön. Dessa olika villkor på grund 
av kön uppfattade en kvinna som ”karriärrelaterad diskriminering”, vilket enligt 
en intervjuperson vid Luleå tekniska universitet: ”är olyckligt ur såväl ett jämställd-
hetsperspektiv som ur ett kvalitetsperspektiv”. Genom att bredda tänket vid 
rekrytering kan fler lämpade personer komma ifråga när positioner ska tillsättas 
eller uppdrag fördelas, vilket förhoppningsvis leder till en mer genusmedveten och 
hållbar kompetensförsörjning.

I projektet blev det uppenbart att många traditionella symboler förekommer i 
akademin, exempelvis den höga svarta doktorshatten som tilldelas vid promov-
eringsceremonin och doktorsringen som symboliserar att individer ingår äkten-
skap med vetenskapen. I mitt empiriska material påtalar en doktorand att ”inom 
akademin är man verkligen gift med sitt jobb.” Flera intervjupersoner lyfter upp att 
tekniska områden förknippas starkt med män, medan andra områden, exempel-
vis vård och omsorg, förknippas med kvinnor. Trots att teknikämnen utvecklas i 
olika inriktning bevaras ofta den ”manliga könsmärkningen” av forskning och 
vissa befattningar. Även vid organisationsutveckling som öppnar upp för nya 
statusfyllda positioner i organisationen bemannas även dessa positioner ofta av 
män, varav ett exempel från Luleå tekniska universitet är de vetenskapliga ledarna 
som utsetts, där samtliga ledare är män, något som väckt upprörda känslor. Flera 
intervjupersoner i Genusmedveten akademi menade i likhet med intervjupersoner i 
IDAS att kvinnor i minoritetspositioner i mansdominerade miljöer blir en symbol för 
alla kvinnor. Detta innebär att ifall en kvinna misslyckas blir detta en symbol för 
alla kvinnors misslyckande och kommentarer som ”vi skulle nog inte ha anställt en 
kvinna”. Misslyckas en man kopplas misslyckande endast till den aktuella mannan 
och inte till de övriga männen. 
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Akademin har fortfarande en stark maskulin och teknisk prägel där många 
befattningar, såsom professorer och akademiska ledare förknippas starkt med 
män. En bidragande orsak till detta anser jag kan vara att många begrepp inom 
akademin är maskulint könsmärkta, såsom exempelvis vetenskapsman som ibland 
används i stället för det mer könsneutrala begreppet forskare.  Enligt min empiri 
är identiteten för många akademiska positioner starkt sammankopplade med män 
varav vetenskapsman, vetenskapliga ledare och professorer är några exempel. 

”Prefekter förknippas med män, rektorer är ofta män även 
om LTU har haft två kvinnliga rektorer. Professorer förknippas 

fortfarande med män, medan kvinnor förknippas med admi
nistrativa chefer eller har administrativa tjänster över huvud taget.” 

(professor, kvinna)

De tekniska områdena uppfattas ofta som maskulina, mansrelaterade områden. 
Kvinnor som gör entré på starkt mansdominerade institutioner eller avdelningar 
upplever att det inte räcker att vara lika bra som män för att komma i fråga för en 
tjänst, de måste vara bättre. De upplever även att de är mer exponerade än män 
och att denna synlighet gör att deras kompetens blir kritiskt granskad. 

Kvinnor i minoritetspositioner beskrivs i mitt empiriska material i termer av 
’fröken duktig’ eller ’duktiga flickor’ (cf. Lindgren et al., 2010). Kvinnornas identitet 
som ’duktiga flickor’ leder till höga prestationskrav. Det talas inte om något 
liknande fenomen för män som arbetar på kvinnodominerade avdelningar eller 
institutioner. Kvinnor i minoritetsposition upplevs ofta som avvikare och omnämns 
ofta med prefixet ’kvinnlig’ före sin position, exempelvis ’kvinnlig’ professor, eller 
’kvinnlig’ ledare, och ’kvinnlig’ prefekt. I det tidigare projektet Våga Genus framkom 
att dessa kvinnor inte ville urskiljas med detta prefix eftersom vi aldrig talar om 
manliga ledare, professorer, entreprenörer: ”Prefixet blir som en stigmatiserad 
identitet” (cf. Ahl, 2004; Fältholm & Abrahamsson, 2008; Lewis, 2006).

Genom att öka förståelsen för hur kön skapas och upprätthålls i universite-
tets nuvarande rekryterings- och befordringsprocess avsåg projektet att utmana 
rådande föreställningar om kön och initiera till förändring. Projektets resultat 
fungerade som underlag för olika insatser.

INSATSER FÖR ATT FRÄMJA JÄMSTÄLLDHET 
I Genusmedveten akademi genomfördes nedanstående insatser för att främja 

jämställdhet. 

Översyn av rekryterings- och befordringsprocessen ur ett genusperspektiv 
Redan i IDAS framkom det att kompetensförsörjningen vid Luleå tekniska univer-

sitet uppfattas som informell och könsmärkt till mäns fördel och en översyn av 
kompetensförsörjningsprocessen föreslogs. Finansiering söktes och beviljades av 
Delegationen för jämställdhet i högskolan för att i projektet Genusmedveten akademi 
granska kompetensförsörjningsprocessen vid Luleå tekniska universitet (t.ex. 
policies, anställningsordning sakkunnigutlåtanden och instruktioner till sakkun-
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niga, samt observationer av anställningsnämndens sammanträden). 

Synliggöra bristande jämställdhet i kompetensförsörjningsprocessen
Utifrån ovanstående översyn av kompetensförsörjningen vid Luleå tekniska 

universitet, synliggjordes bristande jämställdhet i kompetensförsörjningsproces-
sen, betydelsen av kön problematiseras och förändring för att nå en mer genus-
medveten och hållbar kompetensförsörjning vid universitetet initierades. Olika 
insatser föreslogs dels för att uppnå lika villkor för kvinnors och mäns karriärut-
veckling (kvalitativ jämställdhet) dels för att bidra till att utjämna den könsmässiga 
obalansen på höga akademiska positioner (kvantitativ jämställdhet). Vid universi-
tetet är målet för alla typer av tjänster, på alla nivåer, att det underrepresenterade 
könet skall uppgå till minst 40 procent. 

Utbildningsinsatser
Utbildningsinsatser anordnades vid Luleå tekniska universitets för olika aktörer 

som medverkar vid rekryterings- och befordringsprocessen. Utbildningsinsatserna 
riktades exempelvis till rekryteringsgrupper, anställningsnämnder och HR-handläg-
gare. 

Genusgranska och revidera dokument 
För att nå ett mer genusmedveten och hållbar kompetensförsörjningsprocess 

föreslogs att ämnesbeskrivningar, annonser, handlingsplaner, anställningsordnin-
gar och riktlinjer skulle genusgranskas och revideras. 

Metodutveckling
I projektet vidareutvecklades och anpassades designmetoden persona för 

användning som förändringsmetod vid praktiska jämställdhetsinsatser. I projek-
tet anordnades workshopar för universitetets handledare, handläggare vid 
HR-avdelningen och ledamöter i anställningsnämnderna för att adressera bristande 
jämställdhet i rekryterings och befordringsprocessen. Till exempel fick deltagarna 
skapa egna personakaraktärer som symboliserade sökande till en professur i ett 
rekryteringsscenario. Därefter problematiserades de olika personakaraktärernas 
förutsättningar att få tjänsten. Med hjälp av persona utmanades även stereotypa 
uppfattningar om kvinnor och män genom momentet vända kön och därefter initi-
erades förändringar som avsåg att främjar jämställdhet. 
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Ett interaktivt förändringsarbete
I strävan mot en genusmedveten rekryterings- och befordringsprocess på univer-

sitetet skedde samverkan med ett antal nyckelpersoner i kompetensförsörjning-
sprocessen (t.ex. rekryteringsgrupper, anställningsnämnder och HR-handläggare). 
Deltagarna i workshoparna fick exempelvis gruppvis arbeta med ett rekryteringss-
cenarios och kritiskt reflektera över ifall kvinnor och män bedöms lika.

Främja en genusmedveten kompetensförsörjning genom genushållplatser
I syfte att nå en genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid Luleå 

tekniska universitet identifierades olika problemområden genom intervjuer och 
olika interaktiva aktiviteter. Därefter utvecklades en modell bestående av olika så 
kallade “genushållplatser” i Genusmedveten akademi. Modellen uppmanar aktörer 
som arbetar praktiskt med kompetensförsörjning att stanna upp vid olika så kallade 
hållplatser och kritiskt reflektera över huruvida kvinnor och män bedöms likvärdigt 
i olika delar av kompetensförsörjningsprocessen (rekryterings- eller befordrings-
förfaranden) exempelvis vid beredning, i rekryteringsgrupper, vid sakkunnigför-
farande och i anställningsnämnder. Ett exempel på en hållplats vid beredning på 
institutionsnivå är hur kan sökandet breddas för att undvika att rekrytera ”more of 
the same”? (Andersson et al., 2013).



“När du förändrar ditt sätt att betrakta saker 
förändras de saker du betraktar”

(Max Planck)
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Analys av 
jämställdhetsinsatser
I detta kapitel analyseras fem forskningsprojekt vid Luleå tekniska 
universitet för att nå ökad kunskap om jämställdhetsinsatsers 
förutsättningar i akademin. I analysen fokuseras dels betydelsen av 
den akademiska kontexten och teoretisk ansats och dels metoder 
vid jämställdhetsinsatser, främst persona som förändringsmetod 
vid jämställdhetsinsatser.

Kontextens betydelse vid jämställdhetsinsatser
För att öka kunskapen om jämställdhetsinsatsers förutsättningar i akademin 

analyseras här kontextens betydelse, teoretiska ansatsers möjlighet och begrän-
sningar, samt metoders användbarhet vid jämställdhetsinsatser. Analysen baseras 
på empiri från fem olika forskningsprojekt (Satsa Friskt, IDAS, Våga Genus, Mäta Jämt, 
Genusmedveten akademi) vid Luleå tekniska universitet.  Kapitlet inleds med en 
analys av metaforer48 och diskurser49, som råder i projektens akademiska kontext. 
Eftersom dessa metaforer och diskurser påverkar jämställdhetsinsatser genom 
att främja jämställdhet eller försvåra jämställdhetsinsatsernas genomförande och 
resultat. Därefter analyseras teoretiska ansatsers möjlighet och begränsningar vid 
jämställdhetsinsatser, hur kategoriseringen i individorienterade, strukturorient-
erade och processorienterade ansats kan öka förståelsen för jämställdhetsinsat-
sers förutsättningar. Ett processorienterat arbetssätt som kombinerar genusteori 
och interaktiva metoder analyseras. Slutligen analyseras olika metoders använd-
barhet vid jämställdhetsinsatser, framförallt fokuseras personametoden vid denna 
sorts förändringsprocesser i akademin. 

Metaforers påverkan på jämställdhetsinsatser  
När metaforer används i akademin för att beskriva bristande jämställdhet 

framhävs vissa karaktärsdrag medan andra förminskas. När den akademiska struk-
turen målas upp som en pyramid vars bas domineras av kvinnor, medan toppen 
av pyramiden domineras av män framhävs den vertikala könsmässiga obalansen 
på höga akademiska positioner i akademin, samtidigt som horisontell segregering 
däremot osynliggörs i denna metafor. Enligt min analys förefaller den avsmalnande 
pyramidmetaforen, som illustrerar akademins genusmönster, ofta medföra att 
riktade insatser till kvinnor sätts in i syfte att stötta dem att nå positioner på toppen 
av pyramiden, där kvinnor är underrepresenterade i akademin. Ett exempel på en 
riktad insats är meriteringsstöd, som finansierar meriteringen för det underrepre-

48  Metaforer är bildliga uttryckssätt som har en symbolisk betydelse och strukturerar människors tankar och 
handlingar (Mellström 2003). 
49 Diskurser är olika sätt att tala om jämställdhet  ( (Winter Jørgensen & Philips, 2000).
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senterade könet, från lektorer till docent/biträdande professor eller från docent/
biträdande professorer till professor, vilket kan förändra det rådande genusmön-
stret i akademin. 

Utifrån mitt empiriska material bedömer jag att den så kallade pipelinemeta-
foren inverkar på vilka jämställdhetsinsatser som vidtas i akademin. Luleå tekniska 
universitets insatser för att värva kvinnor till ingenjörsutbildningar med låg andel 
studenter som är kvinnor kan förstås i ljuset av pipelinemetaforen. Eftersom insat-
serna bygger på föreställningen att en ökning av kvinnor på lägre nivåer i den akade-
miska hierarkin (t.ex. på grundutbildningsnivå) på sikt även bidrar till fler kvinnor 
på högre akademiska positioner. (cf. Kyndel et al., 2003; Silander, 2010). Samtidigt 
visar statistik att fler kvinnor på lägre nivåer i akademin inte per automatik leder 
till fler kvinnor högre upp i den akademiska hierarkin som pipelinemetaforen ger 
sken av. Trots att riktade jämställdhetsinsatser vidtagits vid Luleå tekniska univer-
sitet på både grundutbildningsnivå och forskarutbildningsnivå för att öka andelen 
kvinnor i rekryteringsunderlaget till högre tjänster är endast 19 procent av profes-
sorerna vid Luleå tekniska universitet kvinnor (Luleå tekniska universitet, 2017b). 
Att öka andelen kvinnor på grundutbildningsnivå förefaller således ha begränsade 
utsikter att förändra akademins genusmönster (cf. Allen & Casteman, 2001; Silan-
der, 2010). Vid universitetet har det genomförts en mängd olika insatser såsom 
forskarskola för kvinnor, mentorskapsprogram, nätverk för disputerade kvinnor 
och meriteringsstöd, vilka kan förstås som olika försök att stoppa läckaget i den 
läckande pipelinen som anses innebära att kvinnor försvinner från akademin i 
högre utsträckning än män, samt undvika att disputerade kvinnor ska uppslukas 
av det svarta hålet. 

Diskursers påverkan på jämställdhetsinsatser
Enligt min analys nedprioriteras ofta jämställdhetsinsatser vid Luleå tekniska 

universitet och en bidragande förklaring till detta förefaller vara en utbredd diskurs 
om den jämställda akademin, som medför att akademin redan uppfattas som 
jämställd. Detta överensstämmer med tidigare forskning, som visat att uppfattnin-
gen om den jämställda akademin bygger på en föreställning att kvinnor och män 
med likvärdiga meriter konkurrerar på lika villkor, vilket gör jämställdhetsinsatser 
till en ickefråga (cf. Eduards, 2007; Husu, 2005). När jämställdhet uppfattas som en 
kvinnofråga förklaras bristande jämställdhet ofta bero på kvinnors val att exempel-
vis prioritera familj och barn före en akademisk karriär. 

Trots att jämställdhet är universitetets lagstadgade ansvar läggs det praktiska 
ansvaret ofta på kvinnor som förväntas engagera sig i jämställdhetsinsatser i högre 
utsträckning än män. Kvinnors engagemang i jämställdhetsinsatser kan paradoxalt 
nog fördröja den vetenskapliga karriären. 

Jämställdhetsdiskursen i akademin bygger enligt min analys på antagandet att 
kvinnor skulle vara i behov av särskilt stöd, vilket medför riktade insatser till kvinnor 
i syfte att stärka deras konkurrenskraft. Dessa riktade insatser till kvinnor väcker 
ofta motstånd hos män, eftersom det upplevs orättvist att motsvarande insatser 
inte finns för män (cf. Andersson et al., 2013). 



150

I mitt empiriska material framträder både föreställningar om jämställdhet utifrån 
diskursen om likhet och diskursen om särart. Den mest framträdande av dessa 
diskurser är enligt min analys likhetsdiskursen, som betonar kvinnors och mäns 
likhet (cf. Meyerson & Kolb, 2000). Likhetsdiskursen medför ofta insatser som syftar 
till jämställd könsfördelning genom att avlägsna strukturella hinder för kvinnors 
karriärutveckling (så kallade glastak). På detta sätt är avsikten att nå likhet mellan 
könen, vilket enligt min bedömning förbättrar jämställdhetsinsatsers förutsättnin-
gar. Samtidigt framkom även en särartsdiskurs i det empiriska materialet, exempel-
vis efterfrågades fler kvinnor inom IT-området (Mäta Jämt) eftersom de ansågs bidra 
med andra kompetenser jämfört med män som öppnar upp för nya kundgrupper 
(cf. ibid.). Utifrån min empiri tokar jag att särartsdiskursen understödjer speciella 
riktade insatser till kvinnor i syfte att förbättra den kvantitativa jämställdheten. 
Samtidigt är min tolkning att särartsdiskursen kan bidra till stereotypa uppfattnin-
gar och förväntningar på kvinnor och män, där dikotomisering förefaller försämra 
jämställdhetsinsatsers förutsättningar att nå kvalitativ jämställdhet eftersom skill-
nader inom könskategorierna osynliggörs (cf. Mark, 2007). I Mäta Jämt föreföll det 
exempelvis vara stora skillnader på män inom IT-området, där exempelvis både 
trendiga kostymklädda unga datakonsulter figurerade och så kallade datanördar, 
där olikheterna kunde härledas till olika områden (konsulter och programmerare) 
snarare än till kön. 

En föreställning som förekommer i mitt empiriska material är att jämställdhet-
sproblematiken kommer att lösa sig med tiden, vilket jag uppfattar som ett uttryck 
för diskursen om jämställdhet som en generationsfråga. Speciellt när föräldrale-
dighet diskuteras i Satsa Friskt synliggörs denna diskurs när flera intervjupersoner 
är av den uppfattningen att det krävs ett generationsskifte innan jämställdhet nås 
i akademin. Enligt min empiri tar kvinnor ut merparten av föräldraledighet och 
ansvarar enligt egen utsago till större del av det obetalda arbetet. Det empiriska 
materialet indikerar en förändring av denna könsmärkta diskus, som innebär att 
yngre kvinnor och män delar på ansvar för familj och barn i högre utsträckning 
än kvinnor och män gjorde förr. När fördelningen av det obetalda arbetet disku-
terades på en workshop berättade en av deltagarna hur en utländsk gästforskare 
förvånades över alla män med barnvagnar som de såg på en lunchrast inne i city. 
Gästforskaren trodde det var män som var ”nannies”. Workshopdeltagaren förkla-
rade att det förmodligen var föräldralediga pappor. Vid workshopen framkom att 
yngre män förefaller vara föräldralediga i högre utsträckning än äldre män. Trots en 
viss förändring av fördelningen av föräldraledighet visar nationell statistik att uttag 
av föräldraledighet fortfarande är långt ifrån jämställt. Utifrån diskussionerna vid 
workshopen är min tolkning  att diskursen om jämställdhet som en generations-
fråga är vanligt förekommande, vilket bidrar till att jämställdhetsinsatser inte prior-
iteras eftersom jämställdhet förmodas uppnås av sig självt med tiden. Detta bidrar 
i sin tur till att det rådande genusmönstret består. 

Vid workshopen påtalade bland annat en yngre man att ”den nya generation-
ens män som vill dela på föräldraledigheten upplever att de möter motstånd hos 
överordnade”. Det tog sig uttryck i  att de föreslog ”en kortare föräldraledighet när 
det passar i forskningen och/eller undervisningen att de var borta”, vilket männen 
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menade att det sällan och aldrig gör någon längre period. Dessa män upplevde att 
de hade svårigheter att få acceptans för längre sammanhållen föräldraledighet. 
Några av de män som delade på ansvaret för barn berättade att ”man får sarkas-
tiska kommentarer exempelvis när man hämtar eller lämnar barn på dagis, eller 
behöver vara hemma för vård av sjukt barn”. Här framträder en skillnad i kvinnors 
och mäns villkor, som bland annat innebär att män i vissa fall möter hinder i struk-
turen vid uttag av föräldraledighet. En lektor påtalar att ”det finns hindrande struk-
turer som försvårar för män att dela föräldraledigheten så jämställt som de skulle 
önska”, vilket jag liknar vid ett ’jämställdhetsglastak’.

Diskursen om jämställdhet som en kvalitetsfråga blir allt vanligare i akademin50 
vilket synliggörs exempelvis i Luleå tekniska universitets anställningsordning 
som anger att jämställdhet mellan kvinnor och män ska främjas eftersom både 
kvinnors och mäns erfarenhet och kunskap behövs för att nå bästa möjliga kvalitet 
i verksamheten. Min bedömning är att diskursen om jämställdhet som en kvalitets-
fråga skapar goda förutsättningar för långsiktig förändring av akademins genus-
mönster. Enligt min analys bidrog exempelvis projektet Genusmedveten akademi till 
att stärka denna diskurs genom att främja en genusmedveten kompetensförsör-
jningsprocess som kan förse universitetet med kompetens av båda könen. Detta 
bidrar enligt min analys till förbättrade förutsättningar för långsiktig förändring 
av akademins rådande mansdominerade genusmönster mot en mer jämställd 
genusstruktur.

Trots en uttalad jämställdhetsambition vid universitetet visar min analys att 
jämställdhetsdiskursen konkurrerar med andra starka ideal, som medför att 
jämställdhetsdiskursen många gånger hamnar i skuggan av andra starka diskurser. I 
akademin var den meritokratiska diskursen, diskursen om den jämställda akademin 
och den könsneutrala diskursen exempel på diskurser som kan reducera jämställd-
hetsfrågor till icke-frågor (cf. Mählck, 2013). Min empiri visar att framför allt dokto-
rander och adjunkter hade hög tilltro till det meritokratiska idealet, medan individer 
högre upp i den akademiska hierarkin, som exempelvis lektorer och professorer, 
var medvetna om att även kön har betydelse vid exempelvis rekrytering. Genom 
att synliggöra bristande jämställdhet i akademin utmanades den meritokratiska 
diskursen och diskursen om den redan jämställda akademin. 

Mitt empiriska material visar även att jämställdhetsdiskursen allt oftare förefaller 
konkurrera med mångfaldsdiskursen som även omfattar andra maktordningar 
förutom kön, exempelvis ålder och etnicitet (cf. Wahl et al., 2011). I Mäta Jämt 
var dessa diskurser nära sammanvävda med varandra, men mångfaldsdiskursen 
dominerade över jämställdhetsdiskursen. Detta kan främja förutsättningarna för 
insatser med fokus på mångfald framför insatser som fokuserar på jämställdhet. 
När jag introducerade min forskning i Mäta Jämt som forskning om mångfald i 
akademin, väckte den större intresse och mindre motstånd än när begreppet 
jämställdhet användes. Enligt min empiri uppfattades begreppet jämställdhet som 
ett negativt värdeladdat ord som upprepade gånger utlöste ifrågasättande och en 
fientlig inställning. Av den anledningen undvek jag ofta jämställdhetsbegreppet 
när min forskning beskrevs exempelvis i samband med intervjuförfrågningar. När 

50 T.ex. Dahlerup, 2010; Heikilä & Häyren Weinstl, 2009; Wahl et al., 2011
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jag nu blickar tillbaka på min forskningsprocess kan jag konstatera att när begrep-
pet jämställdhet fanns med i exempelvis intervjuförfrågningar svarade endast 
kvinnor, jämfört med när termen jämställdhet ströks och mitt vetenskapliga arbete 
introducerades som forskning om akademin ur ett genusperspektiv eller i de olika 
projekten som forskning om ohälsa och sjukskrivning, karriärmöjligheter, akade-
miskt entreprenörskap, mångfald inom IT, samt kompetensförsörjningsprocessen, 
inkom svar från båda könen. 

I enlighet med andra forskare och jämställdhetsaktörer kan jag fastställa att 
motstånd är vanligt när rådande normer och föreställningar om kvinnor och män 
som tas för givna ifrågasätts (cf. Wahl et al., 2008, 2011). Projekten som studerades 
i denna avhandling möttes av såväl intresse som ointresse bland deltagarna. Vissa 
projektdeltagare visade bristande förståelse för jämställdhetsfokus och nedlåtande 
kommentarer förekom, vilket kan uppfattas som olika former av motstånd som 
aktivt eller passivt försvårade jämställdhetsinsatserna (cf. Amundsdotter et al., 
2015; Pincus 1997; Wahl et al., 2008, 2011).

Teori som möjlighet och begränsning
I detta avsnitt analyseras hur en individorienterad ansats, strukturorienterad 

ansats och processorienterad ansats kan användas för att förstå jämställdhetsin-
satsers förutsättningar i akademin. 

DEN INDIVIDORIENTERADE ANSATSEN
Den första ansatsen som analyseras kategoriserar jag som en individorienterad 

ansats och denna insats strävar efter att stödja enskilda individer. När arbetsförhål-
landen och (o)hälsa analyserades vid tre svenska lärosäten i Satsa Friskt var den 
teoretiska utgångspunkten den så kallade krav-kontroll-stöd-modellen (cf. Karasek 
& Theorell, 1990). Eftersom andelen långtidssjukskrivna kvinnor var högre än 
andelen långtidssjukskrivna män lades variabeln kön till när det empiriska materia-
let analyserats för att uppmärksamma skillnader mellan kvinnors och mäns villkor i 
akademin (cf. Alvesson & Due Billing, 2011; Ganetz, 2005). 

I Satsa Friskt framkom att både kvinnor och män i akademin eftersträvar ett 
utmanande arbete med höga krav som kompenseras av stort inflytande och 
kontroll över arbetet samt bra stöd på arbetsplatsen. I ljuset av Karaseks och 
Theroells modell motsvarar denna beskrivning ett aktivt arbete. I motsats till detta 
beskriver författarna ett avspänt arbete, det vill säga ett arbete med låga krav, hög 
kontroll och bra stöd, som eftersträvansvärt och benämner det som ’det ideala 
arbetet’ (se figur 1). Akademikerna i min empiri beskriver däremot ett avspänt 
arbete som understimulerade med motiveringen att en lång akademisk utbildning 
anses bortkastad för ett arbete med låga krav. Enligt analysen uppfattar kvinnor 
och män generellt arbetssituationen olika. Mäns beskrivning motsvarar kvalificerin-
gen av aktivt arbete, som är den typ av arbete som enligt empirin eftersträvas i 
akademin. Medan kvinnor däremot beskriver det akademiska arbetet i termer av 
höga krav, lågt inflytande och låg kontroll samt bristande stöd, vilket motsvarar 
Karasek och Theorells definition av ett spänt arbete, som innebär störst risk för 
ohälsa (cf. Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2008). 
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Enligt min analys upplevde kvinnor i Satsa Friskt en ’prestationspress’ eftersom 
de ansåg att de var tvungna att prestera bättre än män för att komma ifråga för 
exempelvis tjänster och/eller externa medel. Speciellt kvinnor i mansdominerade 
miljöer förknippades med höga prestationskrav och de liknas ibland vid ’duktiga 
flickor’. Det framkom att kvinnor finner kombinationen av betalt och obetalt arbete 
som mer problematiskt än män, eftersom de ofta har huvudansvar för familj och 
barn (cf. Boye & Evertsson, 2014). Min empiri indikerar att huvudansvaret för hem 
och barn bidrog till att kvinnor uppfattar det som svårt att leva upp till det akade-
miska arbetets outtalade förväntningar på att arbeta betydligt mer än åtta timmar 
per dag, eftersom långa arbetsdagar ansågs stå i konflikt med familjelivet. Flera 
kvinnor i Satsa Friskt beskrev den samlade kravbilden från arbetet och i föräldraska-
pet (betalt och obetalt arbete) som högre än vad män gör (cf. Boye & Evertsson, 
2014; Frankenhauser, 1997; Härenstam et al., 2000; Källhammer & Fältholm 2007, 
2009). Min tolkning är att bristande jämställdhet avseende obetalt arbete förefaller 
leda till stresspåslag för dem som har huvudansvaret för arbete i hemmet och barn, 
vilket enligt statistiken ofta är kvinnor. Eftersom en högre andel obetalt arbete ofta 
leder till högre total arbetsbelastning och en högre total kravbild, kan hälsan påver-
kas negativt (cf. Angelov et al., 2011; Boye & Evertsson, 2014; Gonäs, 2005; Källham-
mer, 2008). Kvinnor med mindre barn arbetar ofta deltid för minskat stresspåslag 
och få ihop livspusslet. Däremot arbetade ingen av de intervjuade männen i Satsa 
Friskt deltid, vilket överensstämmer med tidigare forskning som visar att fler 
kvinnor än män arbetar deltid (cf. Boye & Evertsson, 2014; Nordenmark, 2004). 

Kvinnor angav även att de ansåg att deras inflytande och kontroll över arbetet 
var lägre än mäns, eftersom färre kvinnor har maktpositioner i akademin. Detta är 
speciellt tydligt på professorsnivå vid Luleå tekniska universitet där andelen män 
är 81 procent medan andelen kvinnor endast är 19 procent51. Min tolkning är att 
segregeringen vid Luleå tekniska universitet innebär att män dominerar på höga 
akademiska positioner (maktpositioner) vilket medför att de har högre inflytande 
och kontroll. Detta är faktorer som kan mildra upplevelsen av stress jämfört med 
kvinnor som har lägre inflytande och kontroll (cf. Karasek & Theorell, 1990). 

Ytterligare en skillnad mellan kvinnor och män som framkom i analysen av 
Satsa Friskt var att kvinnor upplevde sämre stöd i akademin än män. Doktorander 
beskrev generellt sin position som maktlös och speciellt kvinnor i mansdominerade 
områden ansåg att de saknade stöd. Min tolkning är att den upplevda bristen på 
stöd kan leda till ökat stresspåslag, eftersom stöd fungerar som stötdämpare vid 
stressfyllda situationer (cf. Karasek & Theorell, 1990). Ett ökat stresspåslag kan i sin 
tur bidra till att förklara ökningen av sjukskrivna doktorander (Källhammer, 2008; 
Källhammer & Fältholm, 2007, 2009). Kvinnor i Satsa Friskt med mindre barn som 
vill göra karriär beskriver att det förutsätter att de har tillgång till privata nätverk 
för att få livspusslet att fungera, vilket exempelvis innebär hjälp med hämtning och 
lämning av barn på dagis och/eller hjälp med städning. Ovanstående resonemang 
bidrar, enligt min tolkning, till att förklara varför vissa av de insatser som föreslås 
inom Satsa Friskt, såsom till exempel forskarskola, nätverk och mentorskap, riktas 
speciellt till kvinnor, vars arbetsförhållanden präglas av en mer utsatt position med 

51 Årsredovisning 2016 (Luleå tekniska universitet, 2017b).
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högre stresspåslag och större risk för skadlig stress och ohälsa. Jag kategoriserar 
denna typ av jämställdhetsinsatser som avser att stötta enskilda individer som en 
individorienterad ansats (cf. Meyerson & Kolb, 2000). 

I syfte att minska kvinnors överrepresentation bland långtidssjukskrivna 
föreslogs en fortsättning på forskarskola för kvinnor vid Luleå tekniska universitet. 
Motiveringen till denna satsning är att stötta kvinnor som påbörjar en forskarkar-
riär i den mansdominerade miljö som Luleå tekniska universitet är, framförallt inom 
teknikområden (cf. Trojer, 1999). En drivkraft för Forskarskola för kvinnor var att 
forskning ska vara förenlig med familjeansvar (ibid.). Detta efterfrågades enligt 
mitt empiriska material eftersom det akademiska arbetet anses vara svårförenligt 
med familjeansvar, speciellt för dem med små barn. Forskarskola för kvinnor var 
en riktad insats vid Luleå tekniska universitet i syfte att öka andelen disputerade 
kvinnor, då de är det underrepresenterade könet på högre akademiska positioner 
vid universitetet. Enligt min analys upplever kvinnor i mansdominerade akade-
miska miljöer högre krav, lägre kontroll och sämre stöd än män i dessa miljöer. 
Forskarskola för kvinnor har dock lett till debatt med argumentet att det saknas 
motsvarande stöd för män. I min empiri uttrycker män i mansdominerade miljöer 
att de inte får samma förutsättningar som kvinnor som prioriteras i dessa miljöer 
(cf. Källhammer & Fältholm, 2007, 2009). Detta kan vara en förklaring till att 
Forskarskola för kvinnor vid Luleå tekniska universitet, som bedrevs i fyra omgån-
gar, inte längre bedrivs (cf. Luleå tekniska universitet, 2017b). 

Speciella nätverk för kvinnor föreslogs i Satsa Friskt eftersom framförallt kvinnor 
upplever bristande stöd och ofta exkluderas ur befintliga nätverk (cf. Källhammer 
& Fältholm, 2007, 2009). Motivet till insatser som nätverk var att nätverk avsåg 
att främja sociala kontakter och skapa viktiga samverkansformer och kontaktytor, 
som anses viktigt i karriären (cf. Göransson, 2004; Muhonen, 1999). 

En annan stödjande insats som föreslogs i Satsa Friskt var mentorskapsprogram, 
eftersom erfarenhetsutbyte mellan individer uppfattas fungera som ett stöd för 
individer (Källhammer, 2008; Källhammer & Fältholm, 2007, 2009). Min tolkning är 
att insatser som nätverk och mentorskap fungerar som stödfunktion i det akade-
miska arbetet. Genom nätverk och mentorskap förbättras förutsättningar att klara 
den höga kravbilden i akademin utan att drabbas av skadlig stress och ohälsa (cf. 
Karasek & Theorell, 1990). 

Trots att mentorsprogram erbjuds till både kvinnor och män vid Luleå tekniska 
universitet framkom att det främst varit kvinnor som tagit del av satsningen. Trots 
att de riktade insatserna upplevs som positiva av de kvinnor som får ta del av dem 
är min tolkning att dessa insatser har en begränsad påverkan på akademins genus-
mönster så länge de inte förändrar rådande maskulina normer på ett långsiktigt 
hållbart sätt (cf. Meyerson & Kolb, 2000). Ett dilemma är att speciella insatser som 
riktar sig till kvinnor bidrar till en uppfattning av kvinnor i akademin som bristfälliga 
och i behov av stöd medan män tar sig fram på egna meriter, vilket förstärker stere-
otyper om kvinnor och män i akademin istället för att förändra dem (cf. Andersson 
et al., 2013; Källhammer & Fältholm 2007, 2009; Meyerson & Kolb, 2000). Dessutom 
väcker dessa riktade insatser till kvinnor motstånd från män, vilket även framkom-
mit i tidigare forskning och dessa insatser har begränsade möjligheter att förändra 



155

rådande strukturer och normer (cf. Wahl et al., 2011). 
Sammanfattningsvis kan jag fastställa att trots att variabeln kön lades till när det 

empiriska materialet i Satsa Friskt analyserades med utgångspunkt i Karaseks och 
Theorells (1990) könsblinda teori var det inte tillräckligt för en kvalificerad genusan-
alys av varför kvinnor är överrepresenterade bland långtidssjukskrivna i akademin. 
Projektet Satsa Friskt kan liknas vid könsvariabelforskning, som ofta fokuserar på 
att jämföra kvinnor och män. Möjligen kan Satsa Friskt liknas vid forskning med 
genusaspekter där genus inte är en speciellt framträdande dimension (cf. Garnetz, 
2005). I projektet jämförs kvinnors och mäns upplevelser av stress och ohälsa och 
ofta riktas jämställdhetsinsatser främst till kvinnor för att stötta dem att klara 
den akademiska miljön bättre för att på detta sätt minska deras överrepresenta-
tion bland sjukskrivna. Enligt Gonäs (2005) kritiseras försök att bryta strukturella 
förutsättningar på arbetsmarknaden genom insatser med individfokus. 

DEN STRUKTURORIENTERADE ANSATSEN
Nästa ansats som analyseras är strukturorienterad och fokuserar på de struktur-

ella faktorer som gör att kvinnor och män inte har lika villkor i akademin. I IDAS 
flyttades fokus från enskilda individers förutsättningar till hindrande strukturer för 
kvinnor i akademin. Strukturella förklaringar till kvinnors underrepresentation på 
höga akademiska positioner söktes i Kanters (1977) teori om möjlighetsstrukturer, 
maktstrukturer och antalsstrukturer. 

Enligt mitt empiriska material är strukturen vid Luleå tekniska universitet könsseg-
regerad, vilket innebär att kvinnor och män till stor del är verksamma inom olika 
områden. Eftersom universitet är ett tekniskt universitet finns det fler prioriterade 
forsknings- och utbildningsområden inom teknik (övervägande mansdominerade 
områden) än inom samhällsvetenskap och humaniora (övervägande kvinnodomin-
erade områden). Universitetets tekniska profil förefaller medföra gynnsammare 
karriärutvecklingsmöjligheter för dem som är verksamma inom universitetets 
prioriterade tekniska områden (mestadels män). De som däremot är verksamma 
utanför dessa prioriterade områden, (t.ex. inom hälsovetenskap och pedagogik), 
vilket mestadels är kvinnor, erfar att de osynliggörs på grund av den tekniska 
profilen, vilket begränsar karriärutvecklingsmöjligheterna (cf. Andersson et al., 
2013; Källhammer & Fältholm, 2009). 

Enligt min empiri har kvinnor ofta undervisningsfokus medan män däremot ofta 
har forskningsfokus och enligt min bedömning bidrar denna segregering till olika 
möjlighetsstrukturer, eftersom karriärmöjligheterna är gynnsammare inom forsk-
ning (män dominerar) än inom undervisning (kvinnor dominerar) där det är svårt 
att hinna meritera sig (cf. Andersson et al., 2013; Dahlerup, 2010; Källhammer, 2008; 
Källhammer & Fältholm, 2007, 2009; Universitets och högskolerådet, 2014). Detta 
innebär att undervisningstunga positioner kan liknas vid Kanters (1977) beskrivning 
av ’dead end jobs’, det vill säga arbeten med små karriärmöjligheter. 

Vid Luleå tekniska universitet dominerar män på höga akademiska positioner, 
vilket enligt min analys innebär att det fåtal kvinnor som blir kvar vid universitetet 
ofta engageras i olika uppdrag, exempelvis anställningsnämnder och rekryterings-
grupper. Detta utjämnar könsfördelningen i dessa grupper samtidigt som det 
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medför att kvinnor har mindre tid att meritera sig än män (cf. Andersson et al., 
2013; Källhammer & Fältholm 2009). Denna jämställdhetsparadox bidrar således till 
att konservera det rådande genusmönstret där män dominerar på höga akademi-
ska positioner med inflytande och makt, vilket är speciellt tydligt bland professorer.  

Vid Luleå tekniska universitet är kvinnor vid tekniska ämnen ofta i minoritet-
sposition, vilket gör dem synligare i organisationen, något som enligt min analys 
kan medföra både möjligheter och hinder i karriärutvecklingen (cf. Kanter, 1977). 
I IDAS framkommer att kvinnor måste överbevisa att de platsar för att komma i 
fråga för tjänster och att en kvinnas misstag ofta får symbolisera alla kvinnor. Enligt 
min empiri värderar kvinnor i minoritetsposition förebilder i akademin högt. Flera 
doktorander beskriver sina handledare (huvudhandledare och biträdande handle-
dare) som förebilder. En doktorand (kvinna i mansdominerad miljö) liknar till och 
med sin handledare (kvinna) vid en livlina i en patriarkal värld. Även mentorer lyfts 
fram som betydelsefulla förebilder och enligt min tolkning kan såväl handledare 
som mentorer motsvara Kanters (1977) beskrivning av så kallade ’office uncles’, det 
vill säga stödpersoner högre upp i hierarkin.

Universitetets insatser för att locka fler kvinnor till civilingenjörsutbildningar 
såsom datateknisk ingång för kvinnor (Andersson et al., 2013) kategoriserar jag 
som strukturorienterade i bemärkelsen att de avser att förändra antalsstrukturen 
inom grundutbildningens tekniska utbildningar. Min bedömning är att denna sorts 
insatser avser att öka rekryteringsbasen av kvinnor till forskarutbildningen och 
långsiktigt öka andelen kvinnor på höga positioner, vilket enligt min tolkning ligger 
i linje med den så kallade ’time lag’-tesen, som innebär att när andelen kvinnor ökar 
på lägre nivåer antas detta på sikt även bidra till fler kvinnor på högre positioner 
(cf. Raum, 1995). Trots dessa insatser fortsätter män dock att dominera på höga 
akademiska poster vid Luleå tekniska universitet i likhet med andra universitet och 
högskolor, vilket innebär att time lag-tesen kan ifrågasättas (cf. Dahlerup, 2010; 
Högskoleverket, 2006). 

En annan riktad insats som avsåg att öka andelen kvinnor som fortsätter med 
forskarstudier efter grundutbildningen är Forskarskola för kvinnor (cf. Trojer, 
1999). Den kategoriserar jag som en individorienterad insats med strukturorient-
erade inslag. Genom att öka rekryteringsunderlaget av disputerade kvinnor finns 
möjlighet att på sikt bidra till att utjämna den rådande mansdominerade strukturen 
på höga akademiska positioner vid Luleå tekniska universitet. Enligt en utvärder-
ing av forskarskolorna upplevde de medverkande kvinnorna att de fått kunskap 
om universitetet och värdefulla nätverk. Därutöver fungerade forskarskolorna 
även som ett forum där de medverkande kvinnorna gemensamt kunde ifrågasätta 
förklaringar till bristande jämställdhet som grundades i kvinnors svagheter och 
tillsammans uppmärksamma hindrande strukturer som kvinnor i akademin möter 
och därmed förflytta fokus från individer till strukturer (cf. Berg Jansson, 2013). 

Enligt min empiri upprättades nätverk för disputerade kvinnor och så kallade 
“kvinnobanker” inom IDAS i syfte att synliggöra och stimulera disputerade kvinnor 
att avancera till högre positioner i akademin. Dessa nätverk kan kategoriseras som 
en individorienterad ansats med strukturorienterade inslag. Eftersom nätverken 
som syftade till att synliggöra och stötta enskilda kvinnors fortsatta akademiska 
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karriär samtidigt fungerade som ett forum där de disputerade kvinnorna tillsam-
mans kunde synliggöra hindrande strukturer på liknande sätt som i forskarskolorna 
ovan (cf. Heikkilä & Häyrén Weinstål, 2009). Dessa nätverk föreföll främja kvinnors 
karriärutveckling, vilket var speciellt tydligt bland kvinnor som var i minoritetsposi-
tioner i mansdominerade miljöer (cf. Källhammer & Fältholm, 2007, 2009). 

Luleå tekniska universitet har prioriterat utbildningsinsatser och universitetet 
har vunnit pris för sina insatser inom ledarutveckling (cf. Andersson et al., 2013; 
Källhammer & Fältholm 2009). När utbildningsinsatser som omfattar genus och 
jämställdhet prioriterats vid Luleå tekniska universitet, förefaller det leda till en 
ökad genusmedvetenhet hos nuvarande och blivande handledare, samt hos befint-
liga och potentiella ledare. Jag kategoriserar dessa utbildningsinsatser som insat-
ser med en strukturorienterad ansats, eftersom de bidrar till stödjande strukturer 
för doktorander, handledare och ledare. Vissa av ledarskapsinsatser vid universite-
tet är särskilt riktade till kvinnor, (till exempel Nyfiken på ledarskap och Lär känna 
ditt universitet), i syfte att stärka kvinnors identitet som ledare eftersom kvinnor 
anses vara en outnyttjad ledarresurs (cf. Berg, 2004). Min tolkning är att dessa 
riktade utbildningsinsatser stöttar kvinnor genom att synliggöra dem och öka deras 
ledarkunskap, vilket kan kategoriseras som en individorienterad ansats. Dessa 
insatser kan även bedömas ha inslag av en strukturorienterad ansats, eftersom det 
stimulerar kvinnor att ta på sig ledaruppdrag bidrar de även till att förändra den 
rådande maktstrukturen där män dominerar på ledande positioner. 

Eftersom empirin i IDAS indikerade att undervisningstunga positioner (domineras 
ofta av kvinnor), missgynnar en fortsatt karriärutveckling i akademin, föreslogs 
en översyn av kvinnors och mäns forsknings- och undervisningstid i projektet (cf. 
Källhammer & Fältholm, 2009). Denna insats bedömer jag som en strukturorient-
erad insats som kan synliggöra segregering och behov av förändring av kvinnors 
och mäns arbetsfördelning. Universitetets satsning på meriteringsstöd för under-
representerat kön bedömer jag som en individorienterad ansats med inslag av 
strukturorientering.  Eftersom stödet möjliggör för kvinnor i mansdominerade 
miljöer att meritera sig, är det troligt att anta att den rådande mansdominansen på 
längre sikt minskas. 

Enligt min analys har Luleå tekniska universitet i sin strävan att öka andelen 
kvinnor inom tekniska områden och på höga akademiska positioner främst fokus-
erat på insatser för att öka andelen kvinnor i grundutbildningen och forskarutbi-
ldningen vid mansdominerade tekniska områden och på ledande positioner. Att 
enbart fokusera på kvantitativ jämställdhet är en strategi som kritiserats i tidig-
are forskning eftersom det inte anses räcka för att nå en långsiktig förändring av 
rådande genusmönster i akademin. Det bedöms även behövas fokus på kvalitativ 
jämställdhet, som främjar lika villkor för kvinnor och män (cf. Mark, 2007). I följande 
projekt fokuseras på att synliggöra och förändra könsgörande processer för att på 
detta sätt uppnå långsiktig jämställdhet. 
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DEN PROCESSORIENTERADE ANSATSEN 
I Våga Genus, Mäta Jämt och Genusmedveten akademi flyttas fokus från individ 

och struktur till könsgörande processer i organisationer, vilket i denna avhandling 
kategoriseras som en processorienterad ansats. Det som enligt min analys främst 
skiljer den processorienterade ansatsen från de tidigare två ansatserna (individo-
rienterad ansats och strukturorienterad ansats) är att den synliggör hur könskat-
egorier skapas och upprätthålls genom sociala processer. För att synliggöra hur 
kön skapas och upprätthålls i akademin användes en genusteoretisk modell för 
att analysera akademins strukturer, vilka symboler som förekommer, hur interak-
tion sker samt vem som identifierar sig med olika områden och positioner (Acker, 
1999)52. 

I Våga Genus, Mäta Jämt och Genusmedveten akademi användes den process-
orienterade ansatsen för att bredda förståelsen för hur kön och könsskillnader 
skapas och upprätthålls vid Luleå tekniska universitet. I Våga Genus undersöktes 
könsgörande processer inom entreprenörskapsarenan. Mäta Jämt fokuserades på 
görandet av kön i IT-området. Genusmedveten akademi inriktades på hur kön skapas 
och återskapas i kompetensförsörjningsprocessen. 

När entreprenörskapsarenan analyserades i Våga Genus visade det sig att både 
entreprenörskap generellt och entreprenörskap i akademin förknippas starkt 
med män och maskulinitet, vilket jag tolkar som att denna arena är könsmärkt 
(cf. Fältholm et al., 2010; Keisu et al., 2015). Eftersom min empiri om entreprenör-
skapsarenan ansågs vara skapad av män för män och att entreprenörskap därför 
främst baseras på mäns värderingar och erfarenheter. I Våga Genus framträdde 
den akademiska entreprenörskapsarenan som mansdominerad, vilket till viss del 
kan förklaras med att entreprenörskap och kommersialisering hittills varit vanli-
gast inom tekniska, mansdominerade områden. Även Mäta Jämt uppvisade en 
mansdominerad struktur inom IT-området. 

I Genusmedveten akademi beskrevs den akademiska strukturen som könssegre-
gerad eftersom kvinnor och män till stor del är verksamma inom olika områden. 
Att IT främst förknippas med män blev uppenbart i Mäta Jämt där det framkom 
att det främst är män som identifierar sig som ’nörd’, ’datanörd’ eller ’IT-nörd’ 
(cf. Lindgren et al., 2010; Sjögren, 2011). I min empiri ansågs förutfattade menin-
gar om datanörden bidrar till att kvinnor väljer bort IT, vilket bidrar till en fortsatt 
numerärt ojämställd struktur. Enligt min analys framträder stereotypa föreställnin-
gar om kvinnor och män i Genusmedveten akademi, som innebär att mäns hängi-
venhet till familjen anses visa på god social kompetens och ledarförmåga, medan 
kvinnors familjeorientering tas för given och värderades lågt. Vidare dömdes en 
slarvig ansökan hårdare om det var en kvinnas ansökan än en mans, eftersom 
kvinnor förväntades vara mer noggranna än män (cf. Anderson et al., 2013). I min 
empiri framkom att doktorshatten uppfattas som en maskulint könsmärkt symbol. 
Doktorsringen, som symboliserar ett äktenskap mellan den disputerade och 
akademin, avskräcker vissa kvinnor med mindre barn till en fortsatt karriär, vilket 
kan bidra till att förklara mansdominansen på höga positioner i akademin.

52 Andra forskare som använt Acker är t.ex Abrahamsson, 2000; Andersson 2012; Andersson et al., 2013; 
Amundsdotter, 2009; Gunnarsson 2006, 2016; Kvande 2003; Källhammer & Wikberg Nilsson, 2010, 2012, 2014; Lindberg, 
2010; Wennberg et al., 2013, Vänje Rosell, 2005; Wikberg Nilsson et al.,2010).
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När rekryteringsprocessen analyseras i Genusmedveten akademi framkom att 
kvinnor och män interagerar på olika sätt vilket ger dem olika förutsättningar vid 
rekrytering. Att män ofta uppfattas föredra umgänge med andra män som påminner 
om dem själva, så kallad homosocial reproduktion, försvårar enligt min analys för 
kvinnor att få tillträde till nätverk (cf. Kanter, 1977). En annan faktor som påverkar 
kvinnors och mäns villkor i rekryteringsprocessen är informella tillvägagångssätt. 
Till exempel när ämnesbeskrivningar formuleras efter en tilltänkt person (ofta en 
man) som universitetet vill matcha fram, en så kallad ’kronprins’ ges kvinnor och 
män olika förutsättningar att få utlysta tjänster cf. Andersson et al., 2013; Källham-
mer & Fältholm, 2009). 

Flera kvinnor i Våga Genus påtalar att de inte vill särskiljas som ’kvinnliga entre-
prenörer’, utan som entreprenörer utan prefixet kvinnliga, eftersom det aldrig talas 
om ’manliga entreprenörer’. På liknande sätt påpekar flera kvinnor i Genusmedveten 
akademi att de inte vill bli kategoriserade som ’kvinnliga doktorander’ ’kvinnliga 
lärare’, ’kvinnliga forskare’ eller ’kvinnliga professorer.’ Jag tolkar det, i likhet med 
tidigare forskning, som att prefixet ’kvinnlig’ bidrar till att kvinnor och män hålls 
isär och värderas olika, vilket kan resultatera i en stigmatiserande identitet för 
kvinnor i akademin (cf. Ahl, 2004, Fältholm & Abrahamsson, 2008; Lewis, 2006). 
När kvinnor och män särskiljs innebär det enligt min analys att dikotoma könsskill-
nader förutsätts, där likheterna mellan kvinnor och män förblir dolda likväl som 
olikheter inom grupperna kvinnor och män. 

I Mäta Jämt var det exempelvis en viss typ av män som identifierade sig med 
datanördsidealet.  Detta påverkade förutsättningarna att rekrytera kvinnor och 
andra typer av män som inte identifierar sig som datanördar till IT-branschen. Det 
lär fortsätta så länge utlysningarna utformades efter dem som för närvarande 
identifierar sig som datanördar (cf. Lindgren et al., 2010; Sjögren, 2011).

I Våga Genus, Mäta Jämt och Genusmedveten akademi fokuserades metodutveck-
ling av designmetoden persona som anpassades och vidareutvecklas i syfte att 
synliggöra och förändra könsstereotypa föreställningar med hjälp av fiktiva perso-
nakaraktärer. När seminarium/workshopar anordnades i projekten adresserades 
jämställdhetsrelaterade problem som framkommit i empirin med hjälp av perso-
nakaraktärer för att synliggöra detta. I Våga Genus adresserades exempelvis den 
rådande stereotypa bilden av den akademiska entreprenören som en man. Genom 
att utmana könsstereotypa uppfattningar om kvinnor och män i akademin främjas 
förutsättningarna för lika möjligheter för både kvinnor och män att nyttiggöra och 
kommersialisera sin forskning. 

I Mäta Jämt skapades en jämställdhetsapplikation och en handbok tillsammans av 
deltagande aktörer i projektet, i syfte att främja jämställdhet i det dagliga arbetet 
i projektmiljön. Även det verktyg som utvecklades i Mäta Jämt för att mäta effekter 
av genus och jämställdhet föreföll leda till en ökad genusmedvetenhet och en insikt 
i vad som behöver förändras. 

Min tolkning är att kunskap om betydelsen av genus i kompetenförsörjningspro-
cessen ökade hos olika centrala aktörer genom utbildningsinsatserna i Genusmed-
veten akademi, exempelvis inom anställningsnämnder och universitetets HR-avdeln-
ing. Dessutom ökade samverkan insikten om behov av förändringar av riktlinjer, 



160

vilket utmynnade i önskemål om en checklista vid rekryteringar. 
För att bryta gamla rutiner och tankemönster vid rekrytering och befordran 

utvecklades en modell inom Genusmedveten akademi, bestående av olika så kallade 
’genushållplatser.’ Vid dessa hållplatser uppmanas aktörer som arbetar praktiskt 
med kompetensförsörjning att stanna upp och reflektera över huruvida kvinnor 
och män bedöms likvärdigt i olika delar av kompetensförsörjningsprocessen, 
exempelvis vid beredning, i rekryteringsgrupper, vid sakkunnigförfarande och 
anställningsnämnder (Andersson et al., 2013). Se figur 28.

Min tolkning är att dessa genushållplatser fungerar som ett verktyg för kritisk 
reflektion kring jämställdhet i kompetensförsörjningsprocessens olika moment, 
såsom utformning av profil och annons, spridning via nätverk, urval av sakkunniga, 
bedömning av ansökningar och intervjutillfället. Jag bedömer att dessa genushåll-
platser förbättrar förutsättningarna för en mer genusmedveten och hållbar 
kompetensförsörjningsprocess som inkluderar både kvinnor och män på lika villkor 
(Andersson et al., 2013).

PROCESSORIENTERAT ARBETSSÄTT- GENUSTEORI OCH INTERAKTIVA METODER 
Tre av projekten (Våga Genus, Mäta Jämt och Genusmedveten akademi) hade 

ett processorienterat arbetssätt, som kombinerade genusteori och interaktiva 
metoder. Genom att forskare med teoretisk kunskap om genus samverkade 
med aktörer med praktisk kunskap om rutiner och riktlinjer kunde en gemensam 
kunskapsutveckling ske (cf. Andersson et al., 2012; Gunnarsson, 2006, 2016; Johan-
nisson et al., 2008). När olika processer som skapar och återskapar genus och 
jämställdhet synliggjordes och problematiserades tillsammans med olika aktörer 
berörda av forskningen ökade insikten om vad som behöver förändras för att 
nå mer jämställda processer. När Våga Genus bedrevs samverkade forskare med 

Figur 28. Genushållplatser i rekryteringsprocessen vid Luleå tekniska universitet 
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aktörer verksamma inom entreprenörskapsarenan och det framkom att kvinnor 
särskildes från män genom att kategoriseras som ”kvinnliga entreprenörer”. 

I Mäta Jämt samarbetade forskare med representanter från olika IT-företag för 
att ta fram ett mätverktyg som mäter jämställdhet. I Genusmedveten akademi skedde 
samverkan med universitetets HR-avdelning och anställningsnämnder för att nå 
en mer genusmedveten kompetensförsörjningsprocess. När Mäta Jämt utsåg så 
kallade jämställdhetsambassadörer var det för att främja att jämställdhetsarbetet 
drivs vidare även efter projektet formellt avslutats, vilket enligt tidigare studier kan 
minska risken för så kallade ’återställare’ som innebär att förändringar efter en tid 
återgår till hur det var tidigare (cf. Abrahamsson, 2000). Resultaten från både Mäta 
Jämt och Genusmedveten akademi har även använts i ett nytt EU projekt GENOVATE, 
som syftar till att implementera hållbara strategier för jämställdhet och mångfald 
vid universitetet. Projektet Genusmedveten akademi utmynnade i en forskningsrap-
port: Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU (Andersson et 
al., 2013) som legat till grund för nya rutiner där ett genusperspektiv integrerats i 
rekryteringsprocessen i såväl styrdokument som riktlinjer. Avsikten med detta nya 
arbetssätt är att universitetet kan anställa fler av underrepresenterade grupper på 
olika befattningar (Luleå tekniska universitet, 2015). 

Satsa Friskt och IDAS hade initialt en traditionell kvalitativ ansats, men efter projek-
ten formellt avslutats hade även dessa två projekt ett processorienterat tillvä-
gagångssätt som kombinerade en genusteoretisk och interaktiv ansats. Genom 
det interaktiva förhållningssättet problematiserades kontinuerligt forskningsre-
sultaten med de aktörer som berörs av forskningen, vilket är ett sätt att validera 
forskningens process (cf. Gunnarsson, 2006, 2007; Nowotny et al., 2001; Svensson 
& Aagaard Nielsen, 2006a, 2006b). 

När genusteori kombinerades med interaktiva metoder, som exempelvis person-
ametoden, skapades olika personakaraktärer och i karaktärernas beskrivningar 
inkluderades information om genus i strukturer, symboler, interaktioner och 
identiteter. Vid interaktiva personaworkshopar uppmärksammades deltagarna 
på bristande jämställdhet i deras organisationer och tillsammans med dem 
utvecklades lösningar på jämställdhetsrelaterad problematik som framkommit i 
det empiriska materialet (cf. Acker, 1992, 1999). När forskare och övriga aktörer 
samverkar medför det ofta krav på olika typer av publikationer. Dessa består dels 
av akademiska publikationer (exempelvis artiklar, bok-kapitel, licentiatuppsats och 
en avhandling) som bidrar till teoretisk utveckling och akademisk meritering, dels 
populärvetenskapliga publikationer (exempelvis rapporter, handböcker, check-
listor) som är praktiskt användbara i deltagarnas vardag. 

Genom ett processorienterat arbetssätt som kombinerar genusteori och inter-
aktiva metoder kan jämställdhetsinsatsernas förutsättningar att bidra till långsiktig 
förändring av genusstrukturerna påverkas i positiv bemärkelse genom att kombin-
era genusforskning och praktiskt utvecklingsarbete. Genom att forska i samarbete 
med den undersökta verksamheten skapas gemensam kunskapsutveckling där 
forskaren bidrar med teoretisk kunskap om genus medan övriga aktörer bidrar 
med praktisk kunskap om sin verksamhet. 

I en förändringsprocess ger delaktighet från deltagare berörda av forskningen 
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ett inifrånperspektiv som är svårt att ersätta av någon utifrån. Dessa deltagare blir 
en nyckelresurs vid genomförandet av förändringar, speciellt när förändringar i 
beteende krävs, vilket ofta är fallet (Karltun, 2006). 

Sammanfattningsvis har den interaktiva aktionsforskningsansatsen, som omfat-
tar samverkan mellan forskare och övriga aktörer som är berörd av forskningen, 
bidragit till en gemensam efterfrågad kunskaps- och metodutveckling samt en 
medvetenhet om att det krävs förändringar för att nå ökad jämställdhet i akademin. 
Samtidigt medför samverkan med övriga aktörer som berörs av forskningen merar-
bete för både forskare och övriga aktörer. Eftersom de samverkande aktörerna inte 
har samma målsättning ställer de olika krav på exempelvis publikationer och aktiv-
iteter. För att tillmötesgå både forskares krav och övriga aktörers krav avseende 
aktiviteter och publikationer krävs ofta att både vetenskapliga publikationer och 
populärvetenskapliga publikationer produceras inom ramen för ett projekt. Enligt 
min erfarenhet kan detta bidra till förseningar i projekten och/eller konflikter, vilket 
riskerar att jämställdhetsinsatserna inte når hållbara förändringar. 

PERSONA SOM FÖRÄNDRINGSMETOD 
I detta avsnitt analyseras hur persona som förändringsmetod kan påverka 

förutsättningarna vid jämställdhetsinsatser i akademin, utifrån erfarenheterna från 
Luleå tekniska universitet. Analysen omfattar hur kontexten kartlades, hur genus-
mönster synliggjordes, hur, kritisk reflektion av normer och värderingar skedde, 
hur stereotyper utmanades, samt hur förändring initierades och mättes. Persona 
som förändringsmetod illustreras i figur 29.

 Kartlägga kontexten
Genom att kombinera olika metoder såsom intervjuer fokusgrupper, tradi-

tionella och deltagande observationer, dokumentstudier och statistik när kontex-
ten kartlades  framträdde en bild av kvinnors och mäns villkor i akademin. Dessa 
kartläggningar fungerade sedan som empirisk bas för personakaraktärer, som 
skapades för att synliggöra bristande jämställdhet i akademin (cf. Källhammer & 
Wikberg Nilsson, 2012, 2014, Wikberg Nilsson et al., 2010). Enligt min analys var det 
lättare att diskutera jämställdhetsrelaterade teman utifrån personakaraktärer än 
utifrån deltagarnas personliga erfarenheter av exempelvis, sexuella trakasserier, 
härskartekniker och/eller diskriminering (cf. Ehn, 2007; Källhammer & Wikberg 
Nilsson, 2012, 2014). Personakaraktärerna gör enligt min bedömning deltagarna 
medvetna om bristande jämställdhet, vilket enligt tidigare forskning är en förutsät-
tning för att kunna förändra rådande genusmönster (cf. Freire, 1972; Källhammer & 
Wikberg Nilsson, 2002, 2014; Wikberg Nilsson et al., 2010).

Synliggöra genusmönster 
Genom deltagarnas egna genusobservationer synliggjordes bristande jämställd-

het i deltagarnas organisationer. Detta medförde enligt min analys att diskursen 
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om den jämställda akademin utmanades och likaså deltagarnas föreställning att 
deras institution/avdelning redan är jämställd, vilket är en uppfattning som enligt 
tidigare forskning är vanlig i akademin (cf. Eduards, 2007; Lindgren et al., 2010; 
Wahl et al., 2011). 

I nästa skede analyserades materialet, dels från forskarnas kartläggning och 
dels deltagarnas genusobservationer med hjälp av genusteori. Det synliggjorde 
olika rådande genusmönster i den akademiska kontexten. Några exempel var att 
kvinnor tog ut mer föräldraledighet jämfört med män, var hemma med sjuka barn 
oftare, befann sig oftare inom undervisningsområdet medan män däremot ofta var 
verksamma inom forskning. Därefter illustrerades dessa genusmönster med hjälp 

Figur 29. Persona som förändringsmetod vid jämställdhetsinsatser. Illustration: Åsa Wikberg Nilsson
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av personakaraktärer vid fokusgrupper, seminarier eller workshopar. I samband 
med detta problematiserades bland annat könssegregering, könsstereotypa 
föreställningar, könad symbolik, interaktioner mellan kvinnor och män, kvinnor och 
män emellan, samt kvinnors och mäns identiteter i relation till olika områden och 
positioner. 

Deltagarnas egna genusobservationer hjälpte dem att upptäcka bristande 
jämställdhet, vilket ökade deltagarnas medvetenhet för behov av förändring för att 
främja jämställdhet vid deras respektive organisationer, avdelningar eller institu-
tioner (cf. Amundsdotter, 2009; Freire, 1972). Genom personakaraktärer förmedla-
des genusteori på ett överskådligt sätt till deltagarna, vilket bidrog till en gemensam 
teoretisk grund i projekten samt förståelse för hur genus skapas och återskapas 
i organisationer (cf. Acker, 1999, 1992, 1999). Personametoden fungerade även 
som ett verktyg för att kritiskt reflektera kring genusmönster och utmana rådande 
stereotypa föreställningar om kvinnor och män Källhammer & Wikberg Nilsson, 
2012, 2014; Schön, 1983; Wikberg Nilsson et al., 2010). 

När olika personakaraktärer placerades in i framtidsscenarion uppmuntrades 
deltagarna att förflytta fokus från hur bristande jämställdhet hanteras i nuläget till 
att istället reflektera över hur det skulle kunna vara i framtiden och vad som krävs 
för att nå dit (cf. Carroll, 2000; Schön, 1983).

Kritisk reflektion kring normer och värderingar 
Enligt min analys synliggjorde värderingsövningar (se utförligare beskrivning av 

värderingsövningar i metodkapitlet) i Mäta Jämt rådande normer och värderingar i 
den undersökta kontexten (cf. Amundsdotter & Gillberg, 2001; Hjertson & Svalerud, 
2011). En problematik med värderingsövningar var dock att vissa deltagare inte 
kände sig bekväma med denna typ av aktivitet, vilket uttrycktes genom en ovilja 
att medverka i övningar eller genom att de gick i försvarsställning i de efterföl-
jande diskussionerna om normer och värderingar om jämställdhet och mångfald. 
På grund av detta motstånd sammanställdes resultatet från värderingsövningarna 
som personakaraktärer, vilka sedan användes som avstamp för en kritisk reflek-
tion bland deltagarna om vilka konsekvenser rådande normer och värderingar har 
för de framtagna personakaraktärerna. Enligt min tolkning är det både lättare att 
uppnå en kritisk reflektion och en konstruktiv diskussion kring normer, värderingar, 
motstånd, samt behov av förändring med hjälp av personakaraktärerna jämfört 
med när deltagarnas personliga livssituation är utgångpunkt.

Utmana stereotyper 
Genom att synliggöra könsstereotypa föreställningar och dualistiska katego-

riseringar vid seminarier/workshopar i projekten kunde dessa föreställningar och 
kategoriseringar av kvinnor och män utmanas. I Våga Genus utmanades exempel-
vis den stereotypa uppfattningen av entreprenörer som yngre kostymklädda män 
genom en persona av en ’akademisk entreprenör’ i form av en kvinna med ett 
antal attribut som avsåg att spegla att dessa entreprenörer kan finnas inom olika 
områden och ha olika identiteter. En erfarenhet var att bilden som användes för 
att illustrera den akademiska entreprenören kritiserades av vissa genusforskare i 
det aktuella projektet, eftersom personakaraktären ansågs reproducera en stere-
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otyp bild av en kvinna. En reflektion jag gjort är att personakaraktärens utseende 
och kroppsspråk möjligen övertolkades av genusforskarna eftersom inga liknande 
reaktioner framkom när personakaraktären sedermera användes. En lärdom av 
detta är att när personakaraktärer kommuniceras via text och bild kan det bidra till 
att befästa stereotypa föreställningar om kvinnor och män i stället för att utmana 
dem som tanken var (cf. Kvande, 2003; Källhammer & Wikberg-Nilsson, 2010, 2014; 
Wikberg Nilsson et al., 2010). Enligt min bedömning ökar risken att personakarak-
tärer befäster stereotyper när de endast presenteras som en bild, exempelvis på en 
poster. Används däremot personakaraktärerna för att stimulera diskussioner om 
stereotypa bilder av kvinnor och män bidrar detta till att utmana dessa stereotyper 
(cf. Källhammer & Wikberg Nilsson 2010; Wikberg Nilsson et al., 2010). 

Inom ramen för tre av projekten (Våga Genus, Mäta Jämt och Genusmedveten 
akademi) har personametoden vidareutvecklats för att anpassas till tillämpad 
genus-, jämställdhets- och mångfaldsforskning i syfte att utmana förgivettagna 
könsstereotypa föreställningar genom ett moment som jag kallar ’vända kön’. Detta 
moment innebär att bild, namn och kön byts ut till de motsatta i en viss persona. 
På detta sätt möjliggörs en kritisk reflektion kring könsstereotypa föreställningar 
och könsrelaterade förväntningar (cf. Acker, 1992; Meyerson & Kolb, 2000). Genom 
momentet vända kön kunde rådande stereotyper synliggöras, problematiseras och 
utmanas, vilket illustreras med hjälp av två personakaraktärer i figur 30-31. 

Initiera och illustrera förändring  
Eftersom jämställdhetsinsatser strävar efter förändrade genusmönster i 

organisationer och samhälle för att uppnå jämställdhet bedömer jag, likt andra 
forskare, att praktisk förändring är ett centralt element i jämställdhetsinsatser 
(cf. Amundsdotter, 2009; Vänje Rosell, 2005; Wennberg et al., 2013). För att initi-
era förändring i ett av projekten (Mäta Jämt) användes metoden forumteater (se 
utförligare beskrivning i metodkapitlet) som innebar att deltagarna bjöds in i olika 
rollspel i syfte att öka deras förståelse för behovet av förändring (cf. Boal, 1979; 
Buréus, 2010; Olsson, 2012). När deltagarna i Mäta Jämt fick prova forumteater 
gavs de möjlighet omsätta teoretisk kunskap till praktisk handling i olika rollspel 
som baserades på verklighetsnära situationer. Syftet med dessa rollspel var att 
främja ett mer genusmedvetet handlande hos deltagarna. Som ett led i arbetet 
att understödja ett förändrat beteende fick deltagarna testa olika strategier för 
att exempelvis hantera motstånd mot jämställdhetsarbete, härskartekniker och 
sexuella trakasserier, vilket har inslag av ett handlingsbaserat lärande (cf. Schön, 
1983) eller så kallad ’action learning’ (cf. McGill & Brockbank, 2004). Ett dilemma 
jag upplevde med forumteater var att metoden endast fokuserar på hur individer 
kan ändra sitt beteende för att exempelvis hantera trakasserier (individorienterad 
ansats). Jag saknar därmed fokus på hur strukturer och processer i organisationen 
kan förändras (strukturorienterad ansats och/eller processorienterad ansats) för 
att uppnå långsiktigt hållbara förändringar av akademins genusmönster (cf. Meyer-
son & Kolb, 2000). 

En annan metod som användes för att initiera förändring var scenarios, som 
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Björn uppfattas som ett ”profes-
sorsämne” och säger själv:
 

»Min karriär har gått som tåget«

När den nuvarande professorn, 
Björns tidigare handledare, ska gå 
i pension anser många att Björn är 
den givne efterträdaren, medan an-
dra tycker att han inte är tillräckligt 
vetenskapligt mogen.   
 Björn vet att han är lite ”grön”, 
framför allt på det pedagogiska 
området, men eftersom han känner 
att han har bra stöd bestämmer sig 
Björn för att skicka in en ansökan.  
 Hans karriärmål är att bli profes-
sor och han bygger gärna vidare på 
det arv som den avgående profes-
sorn lämnar efter sig. 
 

Björn har familj, hans fru Lena 
arbetar deltid som förskollärare och 
de har två barn, Marcus 8 år och 
Gustav 4 år. Björn tycker att han är 
relativt jämställd, han tänker alltid 
att han ska hinna hem för att hjälpa 
till och städa, men oftast har hans 
fru hunnit före. Det är nog tur för 
han tillbringar vanligtvis 60 timmar 
på jobbet varje vecka och övrig tid 
på möten eller vid datorn hemma.  
 Björn önskar att han hade mer 
tid för barnen, men han är stolt över 
att han faktiskt var föräldraledig när 
yngsta sonen föddes: han arbetade 
hemifrån i 14 dagar.

Figur 30. Persona Björn “Kronprinsförfarande”. Foto Istock.

Persona 
Björn 
- föreslagen kandidat 
till utlyst professur

Björn är 38 år och är 
universitetslektor 
vid ett av de tekniska 
ämnena. Han har varit 
vid universitetet sedan 
grundutbildningen, han 
disputerade för sex år 
sedan och blev docent för 
två år sedan. 
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Persona 
Birgitta
- vända kön 
på professors-
kandidat

Birgitta är 38 år och 
är universitetslektor 
vid ett av de 
tekniska ämnena. 
Hon har varit vid 
universitetet sedan 
grundutbildningen, 
hon disputerade för 
sex år sedan och blev 
docent för två år 
sedan. 

Birgitta uppfattas som ett ”profes-
sorsämne” och säger själv:
 

»Min karriär har gått som tåget«

När den nuvarande professorn, 
Birgittas tidigare handledare, ska gå 
i pension anser många att Birgitta 
är den givne efterträdaren, medan 
andra tycker att hon inte är tillräck-
ligt vetenskapligt mogen.   
      Birgitta vet att hon är lite ”grön”, 
framför allt på det pedagogiska 
området, men eftersom hon känner 
att hon har bra stöd bestämmer sig 
Birgitta för att skicka in en ansökan.  
 Hennes karriärmål är att bli 
professor och hon bygger gärna 
vidare på det arv som den avgående 
professorn lämnar efter sig. 
 

Birgitta har familj, hennes man Lars 
arbetar deltid som förskollärare och 
de har två barn, Marcus 8 år och 
Gustav 4 år. Birgitta tycker att hon 
är relativt jämställd, hon tänker alltid 
att hon ska hinna hem för att hjälpa 
till och städa, men oftast har hennes 
man hunnit före. Det är nog tur för 
hon tillbringar vanligtvis 60 timmar 
på jobbet varje vecka och övrig tid 
på möten eller vid datorn hemma.  
 Birgitta önskar att hon hade mer 
tid för barnen, men hon är stolt över 
att hon faktiskt var föräldraledig när 
yngsta sonen föddes: hon arbetade 
hemifrån i 14 dagar.

Figur 31. Persona Birgitta - illustrerar”vända kön”. Foto: Istock. 
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baserades på problembeskrivningar av bristande jämställdhet som deltagarna 
fick söka lösningar på. I Genusmedveten akademi presenterades exempelvis ett 
rekryteringsscenario för deltagarna och sedan fick de gruppvis skapa egna perso-
nakaraktärer som symboliserade sökande till en utlyst tjänst i det presenterade 
rekryteringsscenariot (cf. Andersson et al., 2013). Enligt min analys var många av 
de personakaraktärer som skapades i denna övning mer eller mindre omänskliga 
karaktärer, vilket var särskilt tydligt för de personakaraktärer som var kvinnor. Detta 
indikerar enligt min tolkning i likhet med tidigare forskning att kvinnor upplever 
att de måste vara bättre än män för att komma ifråga för exempelvis en anställn-
ing och personakaraktärerna kan bidra till att reproducera rådande föreställningar 
om kvinnor och män (Kvande, 2003; Källhammer & Wikberg Nilsson, 2010, 2014; 
Wikberg Nilsson et al., 2010). 

När förändringar i strukturer, symboler, interaktioner och identiteter mättes 
i Mäta Jämt (cf Acker, 1992, 1999) användes personametoden för att illustrera de 
förändringar som framträdde. Enligt min analys av de studerade projekten kan 
förändring av den kvantitativa jämställdheten identifieras och mätas genom statis-
tik och kroppsräkning av antalet kvinnor och män i projektgrupper, styrgrupper, 
ledningsgrupper, nämnder, avdelningar, institutioner och på ledningspositioner, 
både initialt och vid projektens slut. Som ett led i det strukturförändrande arbetet i 
Mäta Jämt genusgranskades annonser inför rekrytering i syfte att formulera platsan-
nonser som attraherar både kvinnor och män till utlysta tjänster. 

Dessutom granskades kvinnors och mäns villkor i organisationen i syfte att 
undanröja eventuella strukturella hinder exempelvis i rekryterings- eller befordring-
sprocessen (cf. Meyerson & Kolb, 2000). I min forskning var förändring av struk-
turer och identiteter de processer i Ackers modell (1999) som var svårast att påvisa 
förändring inom, på grund av projektets begränsning i tid.  Enligt min bedömn-
ing tenderar detta att medföra att inga strukturella skillnader går att mäta inom 
ramen för ett tidsbegränsat projekt (cf. Wennberg et al., 2013). Enligt min analys 
var den mest markanta strukturella förändringen i Mäta Jämt inte i projektmiljön 
utan hos ett av de medverkande IT-företagen, vars struktur förändrades från starkt 
mansdominerad med endast ett fåtal kvinnor anställda till en IT-miljö med ett 
femtontal kvinnor.  

Enligt min analys var förändringarna tydligare i processerna symboler och inter-
aktioner. I Mäta Jämt förändrades till viss del vem som symboliserade IT- branschen 
på organisationernas websidor. Detta vara speciellt tydligt i ett av de företag 
som medverkade i Mäta Jämt. Dessa förändringar identifierades när kvinnors och 
mäns representation på exempelvis organisationernas hemsidor  granskades både 
initialt och i slutet av projektet. I vissa av deltagarnas organisationer synliggjordes 
en förändring av hemsidorna, som innebar att både kvinnor och män fanns repre-
senterade i slutet av projektet, vilket även ansågs bidrar till en strukturell förän-
dring inom IT på sikt, eftersom det enligt min empiri bedömdes lättare att rekrytera 
kvinnor till könsblandade miljöer än till mansdominerade miljöer. 

Kvinnor och män interagerade enligt analysen på olika sätt i akademin. Medan 
män främst interagerar med andra män, interagerar kvinnor både med kvinnor 
och män. I syfte att initiera en förändring synliggjordes och problematiserades 



169

hur homosociala mönster fungerade inkluderande för män, och exkluderande 
för kvinnor med hjälp personametoden (cf. Kanter, 1977). Dessutom synligg-
jordes och problematiserades olika härskartekniker med hjälp av forumteater, 
varefter deltagarna gavs möjlighet att testa olika strategier för att bemöta dessa 
härskartekniker. Detta motiverar ett handlingsinriktat lärande som främjar förän-
dring mot ett mer genusmedvetet beteende (cf. Argyris et al.,1985). 

Enligt min empiri genomfördes olika insatser i ett försök att förändra vem som 
identifierar sig med IT-området och/eller som ”datanörd”. Initialt i Mäta Jämt var det 
mest män som identifierade sig med IT, vilket även flera tidigare forskare påtalat 
(cf. Berner, 2003; Mellström, 2009; Sjögren, 2011). Genom att genusgranska annon-
ser vid utlysning av tjänster tillsammans med genusforskare och omformulera dem 
inkom fler ansökningar från kvinnor och även andra typer av män jämfört med tidig-
are vilket bidrog till ökad jämställdhet. Denna typ av förändring tar dock tid, vilket 
innebär att det kan vara svårt att mäta förändring inom ramen för ett projekt (cf. 
Lindholm, 2011; Wennberg et al., 2013). 

I Mäta Jämt förändrades förväntningar, föreställningar och processer (strukturer, 
symboler, interaktioner, identiteter) samt individers agerande. I projektet illustre-
rades förändringar med hjälp av personakaraktärer, varav en persona illustrerade 
genusordningen i början av projektet och en annan persona illustrerade genusord-
ningen i slutet av projektet. Den förändring som kunde urskiljas enligt min analys 
var att deltagarnas initialt förväntade sig att genusforskarna skulle driva jämställd-
hetsinsatserna till att deltagarna själva drev förändringar i slutet av projektet. Några 
exempel på förändringar är dels att deltagarna numera integrerar genus i samtliga 
projektansökningar, och dels att de genusgranskar annonser inför utlysningar av 
tjänster för att bredda rekryteringen. De använder även fler nätverk för att sprida 
utlysningar i syfte att nå både kvinnor och män, samt att de granskar vem som 
symboliserar organisationen på hemsidor. 

Sammanfattningsvis menar jag att persona som förändringsmetod ligger i linje 
med de villkor Gonäs (2005) anser krävs för att nå förändring av rådande genus-
mönster i organisationer och samhälle. Enligt henne bör förändringsarbetet förank-
ras i lokal kontext och organiseras så att det tar till vara på anställdas erfarenhet 
och kunskap, och så att handling och reflektion fokuseras samt lärande främjas. 
Hon menar att vilja och våga ifrågasätta är en förutsättning för förändringsarbe-
tet.  Personakaraktärerna, som används för att synliggöra bristande jämställd-
het, baseras på en empirisk undersökning av den aktuella kontexten. Genom ett 
interaktivt förhållningssätt involveras aktörer som är berörda av forskningen 
vilket innebär att forskarnas teoretiska kunskap kan kompletteras med aktörernas 
praktiska erfarenhet och bidra till en gemensam kunskapsutveckling som omfattar 
såväl teoretisk som praktisk erfarenhet. Personametoden används för att synlig-
göra bristande jämställdhet, främja kritisk reflektion över rådande normer, värde-
ringar och olika beteenden, samt utmana könsstereotypa föreställningar i den 
aktuella kontexten. Syftet med persona som förändringsmetod är att motivera 
förändring och främja för lärande genom reflektion, över jämställdhetsrelaterade 
problem, och finna lösningar på dessa (cf. Hansson, 2003). 





“Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de 
problem vi skapat med det gamla sättet att tänka”

(Albert Einstein)



172

Akademins [o]föränderliga 
genusmönster
I detta kapitel dras slutsatser om akademins (o)föränderliga 
genusmönster med avstamp i de tre områden som enligt 
min empiri påverkar de akademiska jämställdhetsinsatsernas 
förutsättningar: kontext, teori och metod. 

Såsom beskrivs i kommande stycken är avhandlingens övergripande slutsats att 
jämställdhetsinsatsers förutsättningar påverkas av den kontext som insatserna 
bedrivs i, samt valet av teoretisk ansats och praktiska metoder. Kontexten påver-
kas enligt avhandlingens resultat av metaforer och diskurser, vilket har undersökts 
genom den första forskningsfrågan: Vilka förutsättningar i form av metaforer och 
diskurser råder i projektens akademiska kontext? Betydelsen av teoretisk ansats har 
i avhandlingen undersökts genom den andra forskningsfrågan: Hur kan en individ-
orienterad strukturorienterade respektive processorienterade ansats användas för 
att förstå förutsättningarna för jämställdhetsinsatser i akademin? När betydelsen 
av metoder undersökts omfattades kombinationen av interaktiva metoder och 
genusteori, vilket undersökts genom den tredje forskningsfrågan: Hur påverkar 
kombinationen av genusteoretisk teori och interaktiva metoder förutsättnin-
garna för praktiska jämställdhetsinsatser i akademin? I avhandlingen har persona 
undersökts som en förändringsmetod där kontext, teori och metod sammankop-
plas, vilket undersökts genom den fjärde forskningsfrågan: Hur kan persona som 
förändringsmetod påverka förutsättningarna vid jämställdhetsinsatser i akademin?

I kommande avsnitt illustreras kontext, teori och metod i form av tre områden, 
som påverkar varandra med personametoden i skärningspunkten mellan dessa tre 
områden (se figur 32). I kommande avsnitt presenteras även mina slutsatser och 
reflektioner kring modellens olika delar, med avstamp i det föregående kapitlets 
analys av avhandlingens empiriska material.

Kontext 
Metaforer och diskurser synliggör vissa karaktärsdrag i den akademiska kontex-

ten medan andra karaktärsdrag döljs, vilket dels påverkar val av insatser och dels 
insatsernas förutsättningar att bidra till ökad jämställdhet. När underrepresenta-
tionen av kvinnor på högre akademiska positioner synliggörs i en pyramidmetafor 
bidrar metaforen ofta till riktade insatser för kvinnor i syfte att stärka kvinnors 
konkurrenskraft att nå positioner på toppen av den akademiska pyramiden för 
att på detta sätt bidra till att förändra det rådande genusmönstret i akademin. 
Många jämställdhetsinsatser som främst fokuserar på att öka andelen kvinnor 
på lägre nivåer, exempelvis insatser på grundutbildningsnivå, kan förstås utifrån 
pipelinemetaforens antagande att insatser som ökar andelen kvinnor på lägre 
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nivåer även leder till en ökning av kvinnor på högre positioner i enlighet med 
fördröjningsteorin. Eftersom det framkommer att män dominerar på höga akade-
miska poster vid Luleå tekniska universitet trots olika riktade insatser till kvinnor 
på grundutbildningsnivå, kan fördröjningsteorin ifrågasättas och slutsatsen dras 
att dessa insatser inte per automatik till en ökning av andelen kvinnor på högre 
positioner i akademin. 

Insatser som främst fokuserar på att kvinnor ska stanna kvar i akademin, 
exempelvis genom forskarskola för kvinnor kan förstås som ett försök att stoppa 
kvinnor från att försvinna från akademin i enlighet med den läckande pipelinemeta-
foren. Insatser som nätverk för disputerade kvinnor kan förstås som en insats för 
att undvika att kvinnor ska uppslukas av det så kallade svarta hålet efter disputa-
tion. Denna typ av insatser bidrar i viss mån till att förändra genusstrukturen genom 
ökad kvantitativ jämställdhet, däremot leder dessa insatser inte till ökad kvalita-
tiv jämställdhet ifall de kvinnor som blir kvar i akademin inte har lika villkor för 
karriärutveckling som män. Det faktum att kvinnors karriärutveckling är fördröjd 
jämfört med mäns karriärutveckling förblir dold i metaforen och insatser för att 

Figur 32. Områden som påverkar förutsättningarna för jämställdhetsinsatser i akademin. 
Illustration: Åsa Wikberg Nilsson
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främja kvinnors karriärutveckling kan därmed utebli. Enligt min mening kan således 
metaforer bidra till missriktade insatser, vilket försämrar förutsättningarna att nå 
långsiktiga förändringarna av det rådande genusmönstret.

En slutsats är att den meritokratiska diskusen, diskursen om den jämställda 
akademin, samt diskursen om jämställdhet som en generationsfråga försämrar 
förutsättningarna för jämställdhetsinsatser, genom att reducera jämställdhet till en 
ickefråga. Trots en uttalad jämställdhetsambition vid Luleå tekniska universitet drar 
jag slutsatsen att den meritokratiska diskursen och diskursen om den jämställda 
akademin överskuggar jämställdhetsdiskursen och bidrar till akademins (o)förän-
derliga genusstruktur genom en uppfattning att akademin redan är jämställd. 
Genom att synliggöra bristande jämställdhet i akademin kan den meritokratiska 
diskursen och diskursen om den redan jämställda akademin utmanas och den (o)
föränderliga genusstrukturen utmanas.

Vidare bidrar diskursen om jämställdhet som en kvinnofråga till att ansvaret för 
bristande jämställdhet läggs på kvinnorna. När kvinnor prioriterar engagemang i 
jämställdhetsinsatser kan det medföra att de inte hinner meritera sig i samma 
utsträckning som män, vilket ger dem sämre konkurrenskraft vid tillsättning av 
högre akademiska positioner jämfört med män (den s.k. jämställdhetsparadoxen). 
Enligt min tolkning kan diskurser – såsom den meritokratiska diskursen, den 
könsneutrala diskursen samt, diskursen om jämställdhet som en generationsfråga 
och diskursen om jämställdhet som en kvinnofråga – begränsa förutsättningarna 
att förändra akademins genusmönster genom att jämställdhetsinsatser nedprior-
iteras.

Likhetsdiskursen, som förordar lika villkor för kvinnor och män, främjar enligt min 
analys insatser som försöker avlägsna strukturella hinder för kvinnors karriärut-
veckling i akademin i syfte att förändra den mansdominerade strukturen till en mer 
jämställd struktur. Medan särartsdiskursen, som bygger på att kvinnor och män 
tillför olika egenskaper och erfarenheter, å ena sidan kan sägas främja jämställd-
hetsinsatser som bygger på att uppgradera värdet av kvinnors egenskaper, å andra 
sidan kan bidra till att befästa uppfattningar om stereotypa skillnader mellan könen 
samtidigt som skillnader inom könskategorierna osynliggörs.

Diskursen om jämställdhet som en kvalitetsfråga förbättrar förutsättningarna 
för jämställdhetsinsatser eftersom diskursen baseras på en uppfattning att kvalitet 
uppnås genom tillvaratagande av båda könens erfarenheter och kompetenser. Jag 
drar slutsatsen att kvalitetsdiskursen växer sig starkare i akademin, vilket förbät-
trar förutsättningarna att förse universitetet med kompetenser som både kvinnor 
och män besitter, utmana rådande genusmönster och bidra till långsiktig förän-
dring. Jag drar även slutsatsen att när jämställdhet uppfattas som en kvinnofråga 
och ansvaret för jämställdhet läggs över på kvinnorna i organisationen åsidosätter 
universitetet sitt lagstadgade ansvar att arbeta aktivt för att integrera jämställdhet 
i samtliga processer inom organisationen, vilket är en del av regeringsuppdraget 
för Jämställdhet i högskolor (JiHU, 2016)53. Eftersom jämställdhetsinsatser ofta 
utlöser motstånd skapas en sorts motståndsdiskurs, vilket bland annat kom till 
uttryck i reaktionerna på beskrivningen av forskningen. Motståndet minskade när 

53 http://www.genus.se/om -oss/vara-uppdrag/jihu, hämtad 17 maj, 2017.
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forskningen inte definierades som forskning om jämställdhet i akademin utan som 
forskning om genus och/eller mångfald i akademin, eftersom jämställdhet av vissa 
uppfattades som ett negativt värdeladdat begrepp.

Teori
I detta avsnitt reflekterar jag kring hur en individorienterad, strukturorienterad 

respektive processorienterad ansats kan användas för att förstå förutsättningar för 
jämställdhetsinsatser i akademin. 

DEN INDIVIDORIENTERADE ANSATSEN 
Jag kan utifrån de undersökta projekten konstatera att jämställdhetsinsatser 

med en individorienterad ansats var vanliga vid Luleå tekniska universitet, speciellt 
i de första två projekten. Syftet med dessa insatser var att synliggöra och stötta 
enskilda individer i minoritetspositioner (vanligtvis kvinnor). En bakomliggande 
orsak till dessa individorienterade insatser var till exempel att kvinnors arbetsförhål-
landen präglades av höga krav när det betalda och obetalda arbetet summerades. 
Kvinnor som grupp hade även lägre kontroll och inflytande än män (p.g.a. låg andel 
maktpositioner) samt bristande stöd (p.g.a. homosociala processer). Medan mäns 
höga krav på arbetet kompenseras av hög kontroll (dominerade på maktposi-
tioner) och bra stöd (god tillgång till nätverk) och bättre möjlighet till återhämtning 
efter arbetstid (lägre andel av det obetalda arbetet). 

Eftersom kvinnors arbetssituation ansågs leda till skadlig stress och högre risk 
för ohälsa har universitetet bedrivit riktade insatser för att stötta kvinnor, såsom 
forskarskola för kvinnor, mentorskap och nätverk. 

Min slutsats är att insatser med en individorienterad ansats som riktar sig 
till kvinnor eller män som separata grupper försämrar förutsättningarna för 
jämställdhetsinsatserna eftersom dessa riktade insatser kan cementera stereo-
typa könsföreställningar att kvinnor är ”svagare” och ”i behov stöd” och därig-
enom, stärker och reproducerar rådande strukturer i stället för att utmana dem 
vilket försämrar insatsernas förutsättningar till hållbar förändring. Ofta riktas dessa 
insatser till kvinnor i akademin, eftersom denna grupp är det underrepresenterade 
könet på högre akademiska positioner. Jag drar slutsatsen att individorienterade 
insatser som stöttar enskilda individer kan leda till förebilder som är kvinnor, vilket 
är positivt. Samtidigt har dessa insatser begränsade möjligheter att ensamma bidra 
till långsiktig förändring av rådande genusmönster, eftersom de inte bidrar till att 
förändra de maskulina normer som ligger bakom dessa mönster. Trots att insatser 
riktade till kvinnor bidrar till ökad konkurrenskraft hos dem som fått ta del av insat-
serna bidrar de inte till att förändra de strukturer i organisationen och samhället 
som bidragit till att skapa ojämställdheten, vilket medför att denna typ av insats 
inte leder till någon hållbar förändring av genusstrukturen. Dessutom väcker denna 
typ av riktade insatser ofta motstånd hos män eftersom likvärdiga insatser inte 
finns för dem. 
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DEN STRUKTURORIENTERADE ANSATSEN
Även i analysen av jämställdhetsinsatser med en strukturorienterad ansats 

framkom att vissa insatser riktas speciellt till kvinnor som befinner sig i minoritet-
sposition i den mansdominerade akademiska strukturen. Universitetets tekniska 
profil ger gynnsammare karriärutvecklingsmöjligheter för verksamma inom univer-
sitetets prioriterade tekniska områden (mestadels män) än de som är verksamma 
utanför dessa områden (mestadels kvinnor). Män, som ofta är verksamma inom 
forskning, har ofta goda karriärutvecklingsmöjligheter, medan kvinnor som främst 
är verksamma inom undervisning ofta har sämre förutsättningar för karriärutveck-
ling eftersom de inte hinner meritera sig. Detta bidrar till att rådande genusmön-
ster består. Den översyn som föreslagits av kvinnors och mäns forsknings- och 
undervisningstid kategoriserar jag som en strukturorienterad insats för att förän-
dra detta. 

Några exempel på jämställdhetsinsatser vid Luleå tekniska universitet, som riktats 
till kvinnor är datateknisk ingång för kvinnor (grundutbildningen), forskarskola för 
kvinnor (forskarutbildningen), ledarskapsinsatser (t.ex. Nyfiken på ledarskap och 
meriteringsstöd för underrepresenterat kön). Dessa insatser kategoriserar jag som 
insatser med en individorienterad ansats med strukturorienterade inslag. Detta 
eftersom dessa insatser syftar till att stötta kvinnor inom grund- och forskarutbild-
ningen, samt ledarutveckling (individorienterad ansats), samtidigt som de avser att 
öka underlaget av potentiella kvinnor till högre tjänster för att på detta sätt utjämna 
den rådande mansdominerade strukturen vid Luleå tekniska universitet. Forskar-
skolorna, nätverk och ledarutveckling fungerar även som forum där de medver-
kande kvinnorna gemensamt kan ifrågasätta förklaringar till bristande jämställd-
het som grundas i kvinnors tillkortakommanden och tillsammans uppmärksamma 
hindrande strukturer som kvinnor i akademin möter. Därmed förflyttas fokus från 
individer till strukturer. Universitetets satsning på meriteringsstöd för underrepre-
senterat kön tolkar jag som en individorienterad insats med inslag av strukturorien-
tering eftersom stödet möjliggör för kvinnor i mansdominerade miljöer att meritera 
sig vilket utmanar den rådande mansdominansen på högre akademiska positioner. 
Utifrån detta drar jag slutsatsen att när individorienterade insatser med fokus på 
enskilda individer kombineras med strukturorienterade insatser som strävar efter 
att avlägsna hindrande strukturer för kvinnor förbättras förutsättningarna att nå 
långsiktigt bestående förändringar av akademins genusmönster och bidra till forsk-
ningsmiljöer som inkluderar både kvinnor och män (cf. Bacchi & Everline, 2010; 
Rees, 2001, 2005; Squires, 2005, Walby, 2005).

DEN PROCESSORIENTERADE ANSATSEN 
Det som främst skiljer den processorienterade ansatsen från de tidigare två ansat-

serna (individorienterad ansats och strukturorienterad ansats) är att den process-
orienterade ansatsen fokuserar på att utmana könsstereotyper och synliggöra hur 
genus konstrueras i olika processer i organisationen (strukturer, symboler, inter-
aktioner och identiteter)(Acker, 1999). I min analys blev det tydligt att stereotypa 
föreställningar om kvinnor och män påverkar vad som förväntas av dem i akademin 
och att homosociala interaktioner främst främjar mäns karriär, medan kvinnor 
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exkluderas exempelvis från nätverk. När en “kronprins” matchas fram främjar det 
enligt min analys mäns karriärer, medan det försvårar för kvinnor att få utlysta 
tjänster (cf. Andersson et al., 2013; Källhammer & Fältholm, 2009). Vidare visar min 
analys att prefixet “kvinnlig” - som används för att hålla isär kvinnor och män som 
är doktorander, forskare, lärare, professorer - upplevs ge kvinnor en stigmatiser-
ande identitet i akademin. När kvinnor och män särskiljs på detta sätt förutsätts 
dikotoma könsskillnader där likheter mellan kvinnor och män förblir dolda likväl 
som olikheter inom grupperna kvinnor och män, vilket enligt min slutsats försämrar 
förutsättningarna för jämställdhetsinsatser i akademin. 

Några exempel på processorienterade jämställdhetsinsatser vid Luleå tekniska 
universitet är enligt min analys en jämställdhetsapplikation, en handbok och ett 
mätverktyg för att mäta effekter av jämställdhet och mångfald. Utbildningsinsat-
ser riktade till anställningsnämnder samt universitetets HR-avdelning ger enligt 
min bedömning ökad kunskap om betydelsen av genus i kompetensförsörjning-
sprocesser hos olika centrala aktörer inom akademin. En modell som baseras på 
så kallade genushållplatser fungerade i ett av de studerade projekten som ett 
verktyg för att kritiskt reflektera kring jämställdhet i kompetensförsörjningens 
olika moment, såsom utformning av profil och annons, spridning via nätverk, 
urval av sakkunniga, bedömning av ansökningar och intervjutillfället. Enligt min 
analys bidrar detta till en mer genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning-
sprocess som inkluderar både kvinnor och män på lika villkor. Utifrån min analys 
drar jag slutsatsen att jämställdhetsinsatserna vid Luleå tekniska universitet 
förändrats över tid, från individorienterade angreppsätt som främst fokuserade 
på att stärka enskilda kvinnor, till ett mer strukturorienterade angreppssätt som 
fokuserar på att förändra missgynnande strukturer för exempelvis kvinnor eller 
andra missgynnade grupper. Numera bedrivs även processorienterade insatser i 
samverkan med genusforskare för att förändra rådande genusstrukturer genom 
att synliggöra och kritiskt reflektera över hur könade föreställningar skapas och 
upprätthålls i akademin och medvetandegöra behovet av förändring. Trots detta 
är min bedömning att det huvudsakliga fokuset för jämställdhetsinsatser vid Luleå 
tekniska universitet fortfarande ofta ligger på olika individorienterade insatser för 
att stötta enskilda kvinnor. 

Min huvudsakliga slutsats om teoretiska ansatser är att en kombination av 
en individorienterad ansats som fokuserar på att stärka konkurrenskraften hos 
enskilda individer i minoritetsposition, med en strukturorienterad ansats som fokus-
erar på hur de övergripande strukturerna som orsakar olika villkor för kvinnor och 
män, och en processorienterad ansats som fokuserar på att förändra könsgörande 
processer skapar mest gynnsamma förutsättningar för jämställdhetsinsatser att 
uppnå långsiktig förändring av akademins genusmönster. En annan slutsats är 
att projektens genusanalytiska nivå påverkar jämställdhetsinsatsernas förutsät-
tningar. I könsvariabelforskning är inte genusdimensionen särskilt framträdande 
vilket innebär att denna analytiska nivå inte ger en tillfredställande genusanalys. 
Medan forskning där genusperspektivet är väl förankrat i genusteori och fokuserar 
på att utmana könsstereotyper och den rådande könsmaktsordningen ger mer 
gynnsamma förutsättningar för långsiktigt hållbar förändring.
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Metod
I detta avsnitt drar jag slutsatser om och reflekterar kring hur en kombination av 

en genusteoretisk och en interaktiv ansats påverkar förutsättningarna för jämställd-
hetsinsatser i akademin. Min analys visar att när genusforskning kombineras med 
praktiskt utvecklingsarbete i samverkan mellan forskare och anställda inom den 
undersökta verksamheten kan gemensam kunskapsutveckling för reell förändring 
skapas. Genom att forskaren bidrar med teoretisk kunskap om genus (genusteori) 
bidrar övriga aktörer med praktisk kunskap om sin verksamhet. När problem och 
lösningar på bristande jämställdhet utforskas tillsammans med dem som befinner 
sig i den studerade kontexten förbättras, enligt min analys, förutsättningarna att 
nå mer genusmedvetenhet i akademin. 

När de aktörer som berörs av forskningen involveras minskar risken att den 
förändring som uppnåtts efter en tid återgår till sitt ursprungliga tillstånd eftersom 
de då dagligen bidrar till att bibehålla de förändringar de själva bidragit till. 

Min slutsats är att kombinationen av genusteori och interaktiva metoder 
skapar en gemensam genusteoretisk grund mellan forskare och berörda, som 
synliggör de genusmönster i strukturer, symboler, interaktioner och identiteter 
som processen syftar till att förändra. När bristande jämställdhet synliggörs kan 
behovet av jämställdhetsinsatser gemensamt motiveras och rådande föreställnin-
gar och normer inom akademin utmanas. Jag drar även slutsatsen att det inter-
aktiva förhållningssättet möjliggör en annan typ av kunskapsutveckling än vad 
en traditionellt kvalitativ ansats gör. Genom en gemensam kunskapsutveckling 
tillsammans med aktörer som berörs av forskningen bedömer jag att en fördjupad 
förståelse av kontexten och dess behov av förändring kan nås, och resultat uppnås 
som är användbara för aktörer som är berörd av forskningen (så kallad pragmatisk 
validitet). Genom att kontinuerligt problematisera forskningsresultaten tillsam-
mans med de aktörer som berörs av forskningen valideras forskningen, vilket kan 
förbättra jämställdhetsinsatsernas förutsättningar. Samverkan mellan forskare och 
övriga aktörer medför merarbete i form av krav på olika publikationer samt både 
forskningsrelaterade och icke forskningsrelaterade aktiviteter, vilket både kan 
förbättra och försämra jämställdhetsinsatsernas förutsättningar.

PERSONA
I detta avsnitt drar jag slutsatser om reflekterar kring hur persona fungerar som 

förändringsmetod vid jämställdhetsinsatser i akademin? Min analys visar att när 
personametoden användes i kombination med andra metoder (intervjuer, fokus-
grupper, traditionella och deltagande observationer, deltagarnas egna genusob-
servationer, värderingsövningar, forumteater samt scenarios) vid jämställdhetsin-
satser medvetandegjordes befintliga genusstrukturer och synliggjordes bristande 
jämställdhet i akademin. Detta bedömer jag har bidragit till att initiera förändring.

Eftersom det enligt min analys är lättare att diskutera (o)jämställdhet utifrån 
fiktiva personakaraktärer än utifrån deltagarnas personliga erfarenheter drar 
jag slutsatsen att personakaraktärer som skapas utifrån en kartläggning av den 
aktuella kontexten förbättrar förutsättningarna för långsiktig förändring av 



179

akademins genusmönster. Min analys visar att med hjälp av personametoden kan 
praktiska jämställdhetsinsatser förankras i genusteori, vilket bidrar till en gemen-
sam teoretisk grund för forskare och berörda, och till en ökad förståelse för hur 
genus skapas och återskapas i organisationer. Vidare fungerar persona enligt min 
analys som en metod för att synliggöra och kritiskt reflektera kring genusmönster 
och könsstereotypa föreställningar. Enligt min analys kan särskilt könsrelaterade 
strukturer, symboler, interaktioner och identiteter synliggöras och utmanas med 
personametoden. 

Samtidigt uppmärksammar jag i min analys även risken att personakarak-
tärernas bilder och beskrivningar befäster rådande könsstereotypa föreställnin-
gar. Detta ledde till att jag vidareutvecklade personametoden till att även omfatta 
ett moment som jag kallar ’vända kön’. Det innebär att byta bild, namn och kön 
på en viss persona för att möjliggöra en kritisk reflektion kring könsstereotypa 
föreställningar och könsrelaterade förväntningar i akademin. Trots detta är min 
slutsats att personametodens moment vänd kön förbättrar jämställdhetsinsatsers 
förutsättningar i akademin genom att detta moment så tydligt illustrerar skillnader 
mellan könen och därigenom synliggör förändringsbehov.

En av mina huvudsakliga slutsatser är att personametoden som förändring-
smetod kan förbättra förutsättningarna för jämställdhetsinsatser i akademin 
genom att synliggöra bristande jämställdhet, vilket ökar medarbetarnas förståelse 
för behovet av förändring. Enligt Lewin (1951) är en sådan förståelse ett viktigt 
steg i ett förändringsarbete, vilket han kallar upptining (’unfreezing’). Genom att 
använda personakaraktärer i aktionsorienterad genusforskning kan olika aktörer 
berörd av forskningen involveras när lösningar på jämställdhetsproblematik som 
framkommit i empirin söks. När en förändring initieras tillsammans med involverade 
aktörer, minskar ofta motstånd vilket ger goda förutsättningar att nå det steg 
som motsvarar förändring (’changing’) i Lewins förändringsmodell. Därefter kan 
personakaraktärer även vara behjälpliga att illustrera förändringen som skett och 
fördelarna med nya arbetssätt kan lyftas fram för som ett led i att underbygga att 
medarbetarna fullföljer förändringar mot ökad jämställdhet. Detta innebär således 
att förankra det nya arbetssättet hos de berörda aktörerna, vilket motsvarar det 
som Lewin kallar återfrysning (’refreezing’) i sin förändringsmodell. Återfrysnin-
gen syftar till att förändringen ska bli hållbar och inte återgå till gamla rutiner på 
grund av så kallade återställningsmekanismer (cf. Abrahamsson, 2000). Enligt 
min tolkning bidrar persona till att samtliga dessa tre steg i förändringsproces-
sen fullföljs, vilket bidrar till förutsättningar för hållbar förändring av det rådande 
genusmönstret i akademin.
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Avslutande reflektion 
Under min doktorandprocess var min initiala utgångspunkt i det första studerade 

projektet (Satsa Friskt) en individorienterad könsvariabelforskning där genus var 
en dimension som hamnade i skymundan eftersom forskningen baserades på en 
könsblind teori om arbetsförhållanden och stress (cf. Karasek & Theorell, 1990).  
I det andra studerade projektet (IDAS) flyttades fokus från individ till struktur 
med en strukturorienterad genusteoretisk ansats där fokus låg på att synliggöra 
ojämställda strukturer med utgångspunkt i Kanters (1977) teori om kvinnors och 
mäns möjlighetsstrukturer, maktstrukturer och antalsstrukturer. I de efterföljande 
tre projekten (Våga Genus, Mäta Jämt, Genusmedveten akademi) förändrades forsk-
ningsfokus till en processorienterad genusteoretisk ansats, där genusaspekten 
hade en framträdande roll i utforskandet av hur olika processer som strukturer, 
symboler, interaktioner och identiteter påverkar genusmönstren i enlighet med 
doing gender-perspektivet (cf. Acker, 1990, 1992, 1999; West & Zimmerman, 1987). 

När jag påbörjade mina forskarstudier hade jag en traditionell kvalitativ ansats 
(Satsa Friskt, IDAS), vilket sedan förändrades till en mer interaktiv ansats (Våga 
Genus) och därefter till aktionsorienterad forskning (Mäta Jämt, Genusmedveten 
akademi). Detta innebär att jag som forskare allt mer aktivt bidrog till faktisk förän-
dring av den undersökta verksamheten. Min forskarresa kan vid en tillbakablick 
således liknas med genusforskningens generella utveckling från ett individfokus till 
ett strukturfokus och sedermera ett processfokus. Trots denna generella utveck-
ling visar min analys att många jämställdhetsinsatser i akademin fortfarande har ett 
individorienterat fokus, vilka enligt mina slutsatser inte ensamma har förutsättnin-
gar att uppnå långsiktig förändring av rådande genusmönster. 

Något som kan komma att förändra detta är universitetens uppdrag att jämställd-
hetsintegrera sin verksamhet. Samtliga statliga lärosäten samt Chalmers tekniska 
högskola och Högskolan i Jönköping fick i uppdrag av regeringen att arbeta fram en 
plan för hur de ska integrera jämställdhet i den ordinarie verksamheten i syfte att 
uppnå det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sitt eget liv. Planerna, som redovisades i maj 2017 ska kontin-
uerligt följas upp. Regeringen lyfte särskilt fram några prioriterade områden, vilka 
var att främja för lika möjligheter till karriärvägar i akademin, motverka könsbundna 
studieval, samt förbättra kvinnors och mäns genomströmning. Nationella sekretari-
atet för genusforskning fick initialt i uppdrag att stödja detta arbete under 2016-2017. 
Därefter går uppdraget över till den nya jämställdhetsmyndigheten, som ska stödja 
lärosätenas planering och genomförande av jämställdhetsintegreringen, samordna 
kompetenshöjande insatser, anordna nätverksträffar för erfarenhetsutbyte mellan 
lärosätena och med andra myndigheter och sprida lärande exempel (JiHU, 2016). 
Tidigare har jämställdhetsinsatser ofta främst bestått av exempelvis kartläggningar 
eller individorienterade insatser för att stötta ett antal individer. Detta har medfört 
att lärandet ofta stannat vid single loop-learning. Genom att involvera aktörer 
med praktisk erfarenhet av jämställdhet kan motstånd mot jämställdhetsinsatser 
minskas. Genom kritisk granskning tillsammans med aktörer berörd av forskningen 
kan en gemensam kunskapsgrund skapas om hur kön skapas och återskapas i struk-
turer, symboler, interaktioner och identiteter, behov av förändring synliggöras och 
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motiveras vilket främjar för en gemensam kunskapsutveckling vid jämställdhetsin-
satser som ger förutsättningar för double loop-learning.  

 

Förslag till fortsatt forskning
Med avstamp i ovanstående slutsatser bedömer jag att det behövs fortsatt forsk-

ning för att förstå förutsättningarna för förändring av akademins genusmönster, 
som fortfarande är långt från jämställda. 

Ett förslag är att genomföra forskningsstudier som följer fler universitets och 
högskolors jämställdhetsinsatser över längre tidsperioder för att kunna urskilja 
långsiktiga effekter. Dessa forskningsstudier kan dels bygga på uppföljning av 
tidigare genomförda insatser och dels bygga på förslag till nya insatser, varav vissa 
förslag framkommit i de projekt jag studerat. Eftersom min forskning i likhet med 
statistik (SCB, 2016) visar att män fortfarande är i majoritet på höga positioner i 
akademin vore forskning med fokus på män som ofta uppfattas som norm i 
akademin intressant för att söka förklaringar till konstruktioner av maskulinitet i 
akademin genom maskulinitetsforskning. 

En annan intressant aspekt som framkom i Mäta Jämt var att det finns behov 
av forskning som inte bara fokuserar på ojämlikhet mellan kvinnor och män utan 
som även inkluderar andra sociala kategoriseringar som exempelvis ålder, etnic-
itet, sexualitet, funktionsförmåga och tillgänglighet, eftersom alla dessa kategor-
ier uppfattas ha betydelse människors villkor i akademin. Intersektionalitetsforsk-
ning kan synliggöra olika villkor för olika grupper i den rådande kulturen, vilket är 
ett viktigt steg för att nå förändring mot en jämlik struktur i akademin. Det finns 
exempelvis få studier som undersöker hur universitet och högskolor arbetar med 
policys för jämlikhet samt hur diskriminering hanteras praktiskt (SOU, 2014:34). 
Detta medför att jag anser att forskning inom detta område skulle bidra till att fylla 
denna kunskapslucka och förbättra förutsättningarna för jämlikhet i akademin. 
Med utgångspunkt i min forskning anser jag att interaktiva forskningsprocesser 
tillsammans med dem som berörs av forskningen kan synliggöra och utmana attity-
der, normer och värderingar som särskiljer och marginaliserar människor på grund 
av kön, etnicitet, ålder sexualitet, funktionsförmåga med hjälp av metoder som 
persona och värderingsövningar (cf. De los Reyes, 2007; Lykke, 2006; Mählck, 2013; 
van den Brinck & Benschop, 2012).

 När karriärstrukturerna vid Luleå tekniska universitet undersöktes i IDAS framkom 
indikationer på att en informell rekryteringsprocess förekom vid universitetet, 
vilket resulterade i initieringen av ett nytt projekt, Genusmedveten akademi, som 
fokuserade på kompetensförsörjningsprocessen i syfte att nå en genusmedveten 
och hållbar process. Detta ledde även till en fortsatt samverkan mellan forskare 
och universitetets HR-avdelning i ett projekt (GENOVATE) som samverkar med olika 
lärosäten i Europa. Trots att olika jämställdhetsinsatser tillsammans bidragit till 
att andelen kvinnor ökat på professorsnivå vid Luleå tekniska universitet från 10 
procent till 19 procent mellan åren 2006-2016 (Luleå tekniska universitet, 2017b) är 
det fortfarande långt ifrån jämställt. Det finns fortfarande behov av jämställdhet-
sinsatser för att uppnå långsiktig hållbar förändring.  Jag bedömer exempelvis att 
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prefekter är en intressant grupp att studera och involvera för att öka förståelsen av 
hur institutionerna kan öka jämställdheten vid rekrytering och befordringsärenden. 

Vidare skulle personametodens användbarhet som förändringsmetod i olika 
akademiska kontexter behöva studeras ytterligare för att validera avhandlingens 
resultat. Ett förslag är att utforska hur den kan användas för att dels synliggöra 
bristande jämställdhet i ledarskapssammanhang, dels involvera universitetens 
ledare i forskningsbaserade processer för jämställdhet. Ett annat förslag är att 
använda personametoden för att öka medvetenheten om genus och jämställd-
het hos aktörer som fördelar forskningsfinansiering och tillsammans med dessa 
aktörer ta fram riktlinjer för en mer Genusmedveten akademi. Detta skulle kunna 
utgöra en del i forskningsfinansiärernas processer inom regeringsuppdraget för 
Jämställdhetsintegrering vid högskolor och universitet (JiHU, 2016)54. Slutligen 
skulle det vara intressant att utvärdera regeringens uppdrag till statliga universitet 
och högskolor att jämställdhetsintegrera sin verksamhet efter programperiodens 
slut 2019 (cf. ibid). 

För att slutligen återkoppla till den “tusenmilaresa” som jag inledningsvis 
jämförde min forskningsprocess med inser jag att denna resa inte nödvändigtvis 
avslutas i samband med disputationen, som snarare är en hållplats på vägen mot 
nya utmaningar.   

54  http://www.genus.se/om-oss/vara-uppdrag/jihu, hämtad 17 maj 2017
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