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Sammanfattning 
 
I denna uppsats undersöks alla svenska universitets jämställdhetspolicys med en textanalys. 

Teorin som används som utgångspunkt i analysen är Yvonne Hirdmans genussystem som säger 

att världen är indelad i ett system där kvinnor och män en dikotomi i ett hierarkiskt system där 

mannen är normen och kvinnan det avvikande. Analysen uppvisar skillnader bland 

universiteten men även i varje policy.  

 

Problematiseringen och arbetet för jämställdhet skiljer sig åt i alla policys beroende på om det 

berör medarbetare eller studenter. För studenter har ”könsneutrala” åtgärder utformats och 

ingen dikotomi eller hierarki går att uppvisa mellan könen. För medarbetare går däremot 

dikotomin mellan kvinnor och män att urskilja i vissa åtgärder och mål. De åtgärder som gäller 

föreningen av arbete och föräldraskap återskapar och upprätthåller ett dikotomt förhållande 

mellan män och kvinnor. Det hierarkiska förhållandet mellan könen upprätthålls och återskapas 

genom att åtgärder som gäller kön majoriteten av gångerna syftar till förändring av kvinnor. 

Detta tyder på att mannen ses som det normativa, vilket inte behöver förändras. Kvinnor blir då 

det avvikande som måste förändras genom att efterlikna mannen. Analysen visar hur kvinnor 

och män till viss mån fortfarande ses som ett motsatspar och där den manliga normen 

legitimeras genom efterfrågan på kvinnliga förändringen.   

 

Nyckelord: Jämställdhet, Genussystemet, Universitet, Hirdman
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1.Inledning 
 

Sveriges arbetsmarknad är idag kraftigt könssegregerad. Kvinnor och män väljer olika typer av 

yrken och arbetar inom olika sektorer på arbetsmarknaden vilket kallas för vertikal 

könssegregering (SOU 2015:86. s, 23). Åsa Löfström skriver att den vertikala 

könssegregeringen idag minskar med 0,7% per år vilket således betyder att om 

förändringstakten vore konstant över tid skulle det ta 100 år innan arbetsmarknaden var 

fullständigt könsintegrerad. Ett förändrat jämställdhetsarbete är därför nödvändigt för att kunna 

bidra till att snabbare minska den vertikala könssegregeringen (Löfström, 2005. s, 50). Den 

könssegregerade arbetsmarknaden har en stark koppling till könssegregerade val av studier 

(SOU 2015:86. s, 201). Att börja förändringen i skolan ligger därför nära till hands för att 

förändra de könsbundna yrkesvalen på arbetsmarknaden. Tidigare insatser för att öka 

jämställdheten på svenska universitet och högskolor har gjorts. I dessa insatser har fokus lagts 

på en ökad rekrytering av kvinnor till mansdominerade utbildningar men liknande insatser har 

exempelvis inte gjorts för män. De åtgärder som vidtagits har kritiserats för att inte ta hänsyn 

till de processer och strukturer som leder till könssegregering, istället har rekrytering av män 

varit individbaserad och inte varit ett arbete för att lösa problemet i stort (SOU 2015:86. s, 191). 

Detta kan bero på att mäns val av utbildning inte setts som påverkade av fördomar och 

traditioner utan endast som naturliga val för män. Kvinnors utbildningsval har man istället trott 

påverkats av fördomar om att kvinnor inte är naturligt bra på till exempel teknik (Hedlin, 2010. 

s, 456). Kvinnans emancipation på manligt dominerande utbildningar och yrken har därför enlig 

Maria Hedlin (2010) blivit symbolen för den svenska jämställdheten (s, 456).  

Varför sker inte rekryteringen av män och kvinnor till olika könsdominerade utbildningar på 

samma sätt? Ett svar på denna fråga skulle kunna ligga i resultatet från Sigrún Andersdóttir och 

Tove Lindström (2011) uppsats vid Lunds universitet. Studien syftar till att ta reda på hur 

jämställdhet representeras i Lunds universitets jämställdhetspolicy och vilket typ av problem 

som tycks förklara könssegregeringen på universitetet. Studien visar att jämställdhet främst 

framställs som ett kvinnligt problem, det vill säga att föreställningar om att jämställdhet är 

synonymt med förbättring av kvinnors möjligheter i samhället. Även denna studie visar att den 

kvinnliga förändringen blivit en symbol för jämställdhet i Sverige. 
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Studien finner fyra tydliga problematiseringar av jämställdhet i Lunds universitets 

jämställdhetspolicy. Dessa är ojämn könsfördelning, arbetsmiljöproblem, ensidigt fokus på 

kön, ”begränsade och begränsande” perspektiv i utbildningen. De första punkterna är 

dominerande i resultatet. I båda dessa diskuteras kvinnors position på universitetet och hur de 

behöver uppmuntras och utsättas för positiv särbehandling för att klara sig i universitetsvärlden. 

Jämställdhet kan i dessa punkter endast uppnås genom att integrera kvinnor till de 

mansdominerade delarna av universitetet, exempelvis till tekniska utbildningar och 

professorstjänster. De delar av universitetet där det finns en brist på män, exempelvis vid 

kvinnodominerade utbildningar, problematiseras inte och anses därför inte vara något som 

behöver förändras för att uppnå jämställdhet på universitetet (Andersdóttir och Lindström, 

2011. s, 15). Den ojämna könsfördelningen ses både som ett kvantitativ och ett kvalitativt 

problem. Kvantitativt då inte lika många kvinnor som män finns på olika utbildningar eller 

ledande positioner på universitetet. Kvalitativt på så sätt att kvinnor och mäns olika egenskaper 

inte tas till vara på och genom detta går viss kvalitet förlorad.  

 

En annan del av problemet är den omedvetna exkluderingen av vissa personers tillgång till 

högre tjänster eller forskningsbidrag, en exkludering som i högre grad drabbar kvinnor. Denna 

exkludering ska enligt universitetet grundas på att universitetet är anpassat efter män och 

maskulina traditioner vilket betyder att det följer samhällets patriarkala strukturer där det finns 

en hierarki mellan könen (Andersdóttir och Lindström, 2011. s, 15). Denna exkludering kan 

liknas vid universitetsvärldens meritokrati som hotas av jämställdhetspolitiska beslut. 

Meritokrati syftar till att en forskares produkt ska bedömas, inte forskaren själv. Att med 

politiska åtgärder hjälpa det underrepresenterade könet skulle på grund av meritokratin vara en 

illegitim handling i universitetsvärlden (Jordansson, 2005. s, 29).  

 

Utifrån de punkter som Andersdóttir och Lindström fann i sitt material lägger universitetet 

fokus på att hjälpa, stötta och uppmuntra kvinnor att göra icke stereotypa utbildningsval samt 

studera vidare på en högre nivå (Andersdóttir och Lindström, 2011. s, 17). Åtgärder för ökad 

jämställdhet ska enligt policyn göras genom att förbättra kvinnors position på Lunds universitet. 

Studien har gett en ökad kunskap över vad som ligger till grund för skapandet av Lunds 

universitets jämställdhetspolicy.  
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Denna studie undersöker ett större material än den ovan nämnda studien. Detta sker genom att 

undersöka jämställdhetspolicys från alla svenska universitet med minst två fakulteter och 

genom detta kommer en generalisering av den svenska universitetsvärlden kunna göras. En 

jämförelse av jämställdhetspolicys från alla svenska universitet kan bidra till att synliggöra 

övergripande skillnader och likheter i arbetet kring dessa policys, samt öka förståelsen kring 

hur jämställdhet problematiseras på universiteten.  

 

1.1!Syfte och Frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur jämställdhet problematiseras i handlingsplaner 

för jämställdhet på svenska universitet. Universiteten är både arbetsgivare och lärosäten, vilket 

gör att studien kan kombinera en analys av den svenska arbetsmarknaden och det svenska 

skolväsendet. Tidigare undersökningar visar att jämställdhet framställs som ett kvinnligt 

problem och att universitetsvärlden bygger på maskulina traditioner. Resultaten från dessa 

studier ligger till grund för denna uppsats. Därför läggs fokus på att undersöka hur universiteten 

ser på maskulinitet och femininitet samt hur arbetet för jämställdhet påverkas av dessa 

föreställningar. En jämförelse av universiteten görs sedan för att få en tydlig bild av både vad 

universiteten har gemensamt men även vad som skiljer dem åt. För att tydligare se vad det är 

som studien ska ta reda på har tre frågeställningar utformats: 

 

      1. Ses jämställdhet som ett hjälpmedel för båda könen? 

      2. Gör jämställdhetsarbetet vid svenska universitet skillnad på män och kvinnor?  

3. Vilka skillnader respektive likheter finns i universitetens policys för jämställdhet?  
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2, Teori 
Detta kapitel behandlar den teori som ämnas användas i studien. Först introduceras begreppet 

genus för att öka förståelsen kring begreppet. Därefter presenteras genussystemet som utgör det 

teoretiska ramverket för denna studie.  

 
2.1 Vad är genus? 

”Man föds inte till kvinna, man blir det” (De Beauvoir, 2014. s, 5).  

 

Citatet ovan kommer från boken ”Det andra könet”, skriven av den franska författaren och 

feministen Simone de Beauvoir. Meningen sammanfattar den strukturella, kulturella och 

sociala uppdelningen mellan män och kvinnor som genusvetenskapen problematiserar och 

ifrågasätter. Redan vid födseln syns biologiska skillnader på människors kroppar i form av olika 

genitala delar. Detta är vad som kallas för kön och det delas upp i två kategorier, man och 

kvinna. Kring dessa biologiska skillnader skapas föreställningar om vilka egenskaper och 

beteenden som är naturliga för respektive kön, vad som är manligt respektive kvinnligt. Utifrån 

detta utförs sociala praktiker där kvinnor och män ses som varandras naturliga motsatser. 

Exempelvis bär de olika typer av kläder, befinner sig på olika arbetsplatser, och har nära till 

olika känslor (Connell, 2009. s,18). Kvinnor ses exempelvis som mer kärleksfulla och män som 

mer rationella (Hedlin, 2010. s,448). Det är dessa uttryck av våra biologiska könsskillnader som 

är genus. Begreppet är på så sätt en skiljelinje mellan det biologiska och det kulturella 

(Hirdman, 1988. s, 50). För att knyta an till citatet ovan är genus inte något som vi föds med. 

Genus är under aktiv konstruktion under hela uppväxten och genom resten av livet. Den egna 

identiteten (vilken typ av person man uppfattar sig själv som) påverkas av vilken kategori som 

man tillhör, man eller kvinna.  

 

Kategoriseringen av vad som är manligt och kvinnligt återskapas och formas konstant i 

reklamer, av präster, i politiken, i sportsammanhang (damfotboll), till och med av föräldrar 

(Connell, 2009. s, 18). Våra genus ska dock inte enbart ses som någon form av tvång där alla 

mot sin vilja olyckligt måste efterleva de manliga och kvinnliga idealen. Individer är själva 

medskapare till genus och många människor trivs med att i grova tag tillhöra en kategori 

(Connell, 2009. s, 19). 
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2.2 Genussystemet 

Genusbegreppet kan breddas genom att inte bara se individer som uppdelad i två kategorier. 

Världen kan illustreras som ett genussystem där ordningen mellan kvinnor och mäns genus 

utgör basen för de politiska, sociala och ekonomiska ordningarna i samhället (Hirdman, 1988. 

s, 51, Hedlin, 2010. s, 448). 

 

Detta genussystem består av två logiker:  
1) Dikotomi: Isärhållandet av kvinnor och män. Vad som är manligt skiljer sig från det som är 

kvinnligt. Våra kroppsliga, biologiska skillnader är grunden till den kulturella dikotomin där vi 

ses som varandras motsatser. Utifrån dikotomin legitimeras den andra logiken; 

 

2) Hierarki: Mannen är normen och det som han gör är vad som betecknas som det mänskliga 

och normala beteendet. Då den första logiken säger att mannen och kvinnan är skilda från 

varandra kan inte även kvinnan tillhöra normen. Hon blir istället avvikande från normen och 

därför underordnad mannen (Hirdman, 1988. s, 51).  

 

Genom att det som anses vara kvinnligt och manligt är strikt skilt från varandra legitimeras den 

manliga normen, eller den kvinnliga underordningen. Logik ett legitimerar alltså logik två.  

Att något betecknas som norm betyder att det upplevs vara det normala och blir därför föremål 

för det som är önskvärt. Den som uppfattas tillhöra normen och följaktligen är normal har ett 

större handlingsutrymme än den som inte anses tillhöra normen. Att tillhöra normen innebär 

makten och möjligheten att antingen bidra till ett upprätthållande av denna eller att uppmuntra 

och arbeta för förändring (Nygren och Rasmusson, 2012. s,11). En norm kan upprätthållas på 

olika sätt. Genom att ignorera det avvikande och endast förhålla sig till normens preferenser är 

ett sätt att upprätthålla normen. Ignorans mot normen kan sedan bidra till upprätthållandet av 

den. Om exempelvis politiska reformer görs för det avvikande behöver det inte betyda att 

relationen mellan normen och det avvikande förändras. I jämställdhetspolitiken kan exempelvis 

åtgärder göras för kvinnor, men åtgärderna får ingen reell effekt på jämställdheten och på så 

sätt bevaras genussystemet där mannen fortfarande har en överlägsen position (Eduards, M. 

1986. s, 5). Att inte beröra normen och att istället införa åtgärder för det avvikande behöver inte 

betyda att det blir mer jämställd, det kan snarare upprätthålla den icke jämställda 

samhällsstrukturen.  
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Samhälle 

2.3 Genuskontrakt 

Relationen mellan män och kvinnor definieras olika beroende på tid och plats. Relationen ser 

inte likadant ut i alla samhällen eller genom historien. De olika definitionerna av relationen kan 

liknas vid ett genuskontrakt mellan män och kvinnor. Detta kontrakt manifesteras genom olika 

samhällskonstellationer. Det skapar och upprätthåller föreställningar om hur män och kvinnor 

ska förhålla sig till varandra i arbetslivet, i kärleksrelationer, i gester och språkanvändning och 

till det yttre. Kvinnor och män arbetar inte med samma yrken och utför inte samma sysslor. 

Förföringen och uppvaktningen i en kärleksrelation är uppdelad mellan könen, hur vi pratar och 

vilket kroppsspråk vi använder ser olika ut och vi bär olika typer av kläder för att skilja oss 

ifrån varandra. Dessa genuskontrakt ärvs från generation till generation där vad som är manligt 

respektive kvinnligt kan se olika ut över tid och i olika samhällen. Individens femininitet eller 

maskulinitet påverkas därför starkt av samhällets strukturerande genuskontrakt (Hirdman 1988, 

s.54).  

 

För att få en tydligare bild av ramverket har ett kretslopp gjorts, se Figur 1; människor med ett 

biologiskt kön tilldelas ett kulturellt kön (genus), vi ingår sedan i ett system där samhället är 

uppbyggt på dikotomin och hierarkin mellan könen. Hur könen sedan ska förhålla sig i relation 

till varandra och vad som finns i genuskontraktet. När ett barn föds börjar kretsloppet om genom 

arv av föräldrar, påverkan från politik, medier och andra aspekter av samhället. På vägen 

påverkas dock kretsloppet av vilket samhälle det befinner sig i, exempelvis olika länder. Tiden 

spelar även den roll då vad som är manligt respektive kvinnligt inte alltid sett likadant ut genom 

historien. Detta gör att genus inte kan ses som något statiskt. Genus är i konstant förändring 

och konstruktion.   

 

 

 

 

 

 

 

  
  
          Figur 1: Teoretiskt ramverk 
 

 

Biologiskt kön får 
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Hur kan då genussystemet, dikotomin och hierarkin upptäckas och synliggöras i texter och i 

detta fall policytexter om jämställdhet vid svenska universitet? För att undersöka om ett 

dikotomt förhållande mellan män och kvinnor existerar i svenska universitets 

jämställdhetspolicys är det de beskrivningar av problemet samt de åtgärder som görs för 

kvinnor respektive män som ska granskas. Om skillnad mellan män och kvinnor görs på grund 

av biologiska eller kroppsliga skillnader existerar ett dikotomt förhållande mellan könen. Om 

en åtgärd exempelvis bidrar till att underlätta kvinnans stereotypa roll i hemmet eller mannens 

roll som familjeförsörjare så bidrar universitetet till ett fortsatt dikotomt synsätt på vad som 

anses vara naturligt för kvinnan respektive mannen. Det hierarkiska förhållandet mellan könen 

undersöks på två sätt. Genom att undersöka hur frekvent manligt betingade respektive kvinnligt 

betingade begrepp används i varje jämställdhetspolicy. Då mannen enligt genussystemet ses 

som normen och kvinnan ses som det avvikande borde texterna inte nämna manligt betingade 

begrepp i samma utsträckning som kvinnliga begrepp. Mannen förknippas i större utsträckning 

med begrepp som berör båda könen medan kvinnor benämns med begrepp som syftar specifikt 

på sitt kön. Detta gör att kvinnan förblir det som avviker från normen och det som behöver 

förklaras. Mannen fortsätter i sin tur att symbolisera det som utgör det normala och som inte 

behöver förklaras.  

 

Vidare undersöks antalet åtgärder för respektive kön. Om fler åtgärder specifikt för kvinnor 

finns i policydokumenteten tyder det på att kvinnor ses som det avvikande och på så sätt de 

som behöver åtgärder för att kunna förändras och på så sätt uppnå jämställdhet. Avsaknaden av 

åtgärder specifikt för män tyder på att mannen ses som det normativa som inte behöver 

förändras och därav inte behöver tilldelas några åtgärder för att uppnå jämställdhet. 

Genuskontraktet gör sig synligt i policytexterna genom exempelvis statistik som synliggör att 

kvinnor och män befinner sig i olika yrkeskategorier eller genom att texten belyser hur olika 

områden inom universitetet inte är naturligt för kvinnor respektive män. Detta kan vara 

meritokratin som nämnts tidigare i studien, där kvinnor försummas i val av professorer och 

utdelande av forskningsbidrag på grund av universitetets maskulina tradition.  

 

2.4 Kritik av genussystemet 
Det teoretiska ramverket och studier som använt detta eller liknande feministiska 

teoribildningar har fått utstå en del kritik av bland annat Mulinari et al (2003) som i sin artikel 

beskriver hur många feministiska teorier endast kopplar jämställdhet till förhållanden mellan 

mannen och kvinnan och där detta förhållande skiljs från andra typer av förstryckssystem. Att 



 9 

endast använda sig av dessa typer av teorier reproducerar en reducerad syn på jämställdhet som 

endast tar fasta på kön och förbiser orsaker som klasstillhörighet, etnicitet och sexualitet(s, 14). 

Andra modeller för att analysera icke jämställda förhållanden i samhället efterfrågas därför i 

artikeln (Mulinari et al. 2000. s, 14). Då problemformuleringen i denna studie grundar sig på 

den könssegregerade arbetsmarknaden och universitetsvärlden är dock Hirdmans genussystem 

det som är bäst lämpat då denna teori endast avser just kön. Men användning av andra modeller 

som inkluderar fler aspekter är något som borde användas i framtida studier för att bredda 

förståelsen för icke jämställda förhållanden vid svenska universitet.  

 

Syftet med denna studie är således att med hjälp av det teoretiska ramverket kunna undersöka 

hur arbetet för jämställdhet mellan män och kvinnor på svenska universitet ser ut samt analysera 

om detta arbete och de åtgärder som föreskrivs stjälper normen eller upprätthåller den. Detta 

görs genom att se över föreställningen av en dikotomi mellan könen samt hur denna dikotomi 

skapar en hierarki där mannen ses som det normala och kvinnan som det avvikande. 

3. Metod 
Denna studie avser undersöka samtliga svenska flerfakultets-universitets senast skrivna 

jämställdhetspolicys för medarbetare och studenter. Syftet besvaras genom att analysera 

dokumenten på två sätt. En kvantitativ innehållsanalys görs med hjälp av en frekvenstabell där 

uppkomsten av specifika ord kopplade till det teoretiska ramverket noteras. Genom att räkna 

förekomsten av specifika ord som är relevanta för denna studie kan ett mönster hittas i det 

relativt stora materialet som används (Bergström och Boréus, 2012. s, 51). Denna del av 

analysen bidrar till en överblick av universitetens skillnader och likheter i användning av de 

specifika begreppen och vilka universitet som genom användning eller avsaknad av vissa 

begrepp upprätthåller den manliga normen och inte. Mer om hur frekvenstabellen ser ut och 

vilka begrepp som kommer att noteras finns längre ned i detta kapitel.  

 

Den primära delen av analysen genomförs i form av en kvalitativ textanalys. Studien utförs 

genom en form av kritisk textanalys då texten undersöks utifrån rådande samhälleliga normer 

och hur materialet följer respektive avviker från dessa. Texter är en informativ kommunikation 

mellan de som vill förmedla ett budskap genom en skriven text och de som avses läsa denna 

(Bergström och Boréus, 2012. s, 17). Det empiriska materialet, svenska universitets 

jämställdhetspolicys, har en interpersonell aspekt där språket används för at uttrycka en åsikt, 

delge information och uppmanar till ett visst typ av agerande och hur människor ska förhålla 
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sig till varandra (Bergström och Boréus, 2012. s, 22). Då texter har förmågan att påverka vad 

människor tänker och vilka handlingar de utför (Bergström och Boreus, 2012. s,17) är det 

synnerligen intressant att undersöka vilken ställning universiteten tar till genussystemets 

struktur genom dessa texter, samt hur texterna återskapar eller förändrar synen på dikotomin 

och hierarkin mellan män och kvinnor. Noggrann läsning av vissa delar av materialet måste 

göras för att kunna se dolda budskap och strukturer i texterna. För att avgränsa analysen och på 

så sätt öka validiteten har mer precisa frågor gjorts utifrån det teoretiska ramverket (se nedan). 

Svaret på frågorna svarar på studiens mer övergripande frågor (Bergström och Boréus, 2012. s, 

15).  

 

För att lösa det övergripande forskningsproblemet preciserades syftet med hjälp av det 

teoretiska ramverket. Tre frågor besvaras med hjälp av det teoretiska ramverket och fokus läggs 

på genussystemets två delar, dikotomi och hierarki. Dessa frågor lyder: 

 

1.! Ses jämställdhet som ett hjälpmedel för båda könen? 

2.! Gör jämställdhetsarbetet skillnad på män och kvinnor? !

3.! Vilka skillnader respektive likheter finns i universitetens policys för jämställdhet? 

 

Fråga ett avser att undersöka om föreställningar om en hierarki mellan män och kvinnor 

existerar. Om mannen görs passiv i många åtgärder och mål blir han föremål för vad som anses 

höra till normen. Om kvinnan ses vara den som har förändringspotential och möjlighet tyder 

det på att hon ses som avvikande från normen. Delar i texten som tyder på hierarki kan som 

tidigare nämnts vara exempelvis att manligt betingade begrepp nämns färre gången än kvinnligt 

betingade begrepp i policydokumenten samt att fler åtgärder riktas mot kvinnor. Fråga två avser 

undersöka om föreställningar kring en dikotomi mellan kvinnor och män existerar på 

universiteten. Om universitetet anser att det icke jämställda förhållandet beror på att kvinnor 

och män är olika i grunden tyder detta på dikotomi. skillnad mellan män och kvinnor görs i 

policydokumenten om åtgärder görs för ett kön med hänsyn till vad universiteten anser är en 

specifik biologisk egenskapen för könet. Om en åtgärd för kvinnor exempelvis underlättar för 

kvinnan att fortsätta utföra uppgifter som anses vara naturliga för dem är detta ett tecken på ett 

fortsatt uppmuntrat dikotomt förhållande mellan kvinnor och män av universiteten.  

 

Även om det är förutbestämt att vissa delar av dokumenten delas in i de två kategorierna, 

dikotomi eller hierarki hålls ett öppet förhållningssätt när texterna analyseras (Esaiasson et al. 
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2012. s, 217). Detta grundar sig på att inte bara det som nämns i texterna tolkas som svar på 

frågorna utan även det som inte nämns, då normen kan legitimeras genom ignorans, som 

nämndes i teoriavsnittet. Jämförelsen mellan universiteten går att finna genomgående i resultat 

och analysdelen då varje del som analyseras redovisas utifrån vad som står i de olika 

policydokumenten. Att universiteten använder sig av olika mål och åtgärder framgår alltså 

genom hela analysen.  

 

Tidigare i detta kapitel nämndes att analysen var av kritisk karaktär. Liknande metod som även 

undersöker språket i tron på att detta inte endast återspeglar verkligheten utan formar denna är 

diskursanalysen som anser att språket påverkar vårt sätt att tänka och handla (Bergström och 

Boréus, 2012. s, 354). Det finns många former av diskursanalyser men den övergripande 

betydelsen av alla diskursanalyser är att de fokuserar på maktordningar i samhället och hur 

dessa formas och upprätthålls genom den språkliga användningen i texter. Diskursanalysen 

hade varit en alternativ metod till denna studie, framförallt för att granska det hierarkiska 

förhållandet mellan kvinnor och män. Dock ämnar denna studie inte endast att se 

maktordningen mellan män och kvinnor hos svenska universitet utan även hur dessa kan ses 

som skilda från varandra och därför inte ses ha samma behov av åtgärder för att uppnå 

jämställdhet.  

 

3.1 Analysschema 
Frekvenstabellen som ska visa hut frekvent manligt respektive kvinnligt betingade begrepp 

används i varje jämställdhetspolicy har ställts upp på följande sätt:  

 
Universitet Man  Män Kvinna Kvinnor Manlig Kvinnlig Totalt 

manliga 

begrepp 

% 

Totalt 

kvinnliga 

begrepp 

% 

Kön  

 

De begrepp som ska noteras är: Man, Män, Kvinna, Kvinnor, Manlig, Kvinnlig och Kön. Olika 

sammansättningar av begreppen kan förekomma såsom kvinnornas, männens, könsroll och 

könsuttryck. Dessa ord noteras och räknas in i frekvenstabellen. Det finns några undantag som 

är värda att uppmärksamma. När begreppet ”man” används i ett generaliserande syfte och inte 

talar om könet tas det inte med i frekvenstabellen. Ordet räknas in i tabellen när det syftar på 
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det manliga könet. De tre begreppen man, män och kön kan även vara en del av ett annat ord, 

exempelvis sammanställd, mängd, skön. Dessa begrepp noteras i frekvenstabellen.  

Genom att visa omfattningen av dessa begrepp kan hierarkin mellan könen synliggöras. Om de 

kvinnligt betingade begreppen nämns i större utsträckning än manligt betingade begrepp 

legitimerar detta den manliga normen och den kvinnliga underordningen. Mannen rubriceras 

endast som människa och förknippas då inte med sitt kön. Därigenom blir han det allmänna och 

det normala. Kvinnan däremot kopplas samman till sitt kön och görs på så sätt inte till endast 

människa och det allmänna utan betecknas som avvikande från mannen och något utöver det 

normala. Det är detta som skapar en hierarkisk relation mellan könen. Att kvinnor nämns fler 

gånger än män tyder även på att kvinnor anses vara i större behov av hjälp när det kommer till 

jämställdhetsarbetet då fler åtgärder antagligen gäller kvinnor. Detta kommer istället att 

undersökas genom att noggrant analysera textens innehåll.  

 

3.2 Material 
Materialet som analyseras är de senaste upplagorna av svenska universitets 

jämställdhetspolicys för studenter och medarbetare. Ett totalurval av alla universitet med minst 

två fakulteter har gjorts. Att universitet med endast en fakultet inte inkluderas i studien 

motiveras av att jämförelsen mellan universiteten blir mer korrekt om fler fakulteter finns på 

respektive universitet.  

 
Tabell 1 redovisar den senaste jämställdhetspolicyn vid de tolv universitet som ingår i studien. 

Antalet sidor per dokument redovisas även i tabellen. Som framgår av tabellen varierar 

dokumentens omfång. Det är en stor skillnad i dokumentens storlek vilket indikerar att en del 

universitet har utfört en något mindre utförlig handlingsplan än andra. Analysen av de kortare 

dokumenten får inte samma djup som de längre dokumenten.  

 
Tabell 1:  Svenska Universitets jämställdhetspolicys  

Universitet Dokumentets titel År  Antal sidor 

Uppsala  Handlingsplaner för lika villkor 2014–2016 2014  18 

Lund Jämställdhetsplan för 2007–2010 Lunds tekniska högskola 2007 19 

Göteborg Policy och handlingsplan för jämställdhet 2015 11 

Stockholm Stockholms universitets jämlikhets- och jämställdhetsplan 2015 19 

Umeå  Plan för lika villkor vid Umeå universitet 2014 33 

Linköping Strategi och handlingsplan för lika villkor 2020 2017 23 

Luleå  Policy. Lika rättigheter och möjligheter 2016 3 
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Karlstad Likabehandlingsplan för studenter läsåret 2016/2017 + 

Plan för att främja lika villkor bland ledare och medarbetare vid 

Karlstads universitet 2016–2018 

2016 10+ 15 

Linnéuniversitetet Plan för lika villkor 2016 14 

Örebro Plan för jämlikhet och jämställdhet 2016 11 

Mittuniversitetet Handlingsplan för lika villkor 2017 2017 34 

Sveriges 

lantbruksuniversitet 

Handlingsplan för lika villkor 2017 6 

 

Från Karlstads universitet granskas två dokument då jämställdhetspolicyn är uppdelad för 

studenter och medarbetare. Resterande universitet har en gemensam handlingsplan för 

medarbetare och studenter.  

 

Handlingsplanen från Lunds tekniska högskola är från 2007 och därför betydligt äldre än från 

resterande universitet. Detta beror på att universitetet inte längre har en gemensam 

jämställdhetspolicy för alla institutioner. Varje institution på universitetet har handlingsplaner 

för jämställdhet och så har även enskilda fakulteter. Att använda policydokument från alla 

institutioner skulle medföra ett betydligt större material att analysera och analysen av just Lunds 

tekniska högskola skulle inte se likadan ut som analysen för resterande universitet. För att alla 

dokument som analyseras ska vara så likvärdiga som möjligt analyseras den policy som är 

gemensam för alla universitetets fakulteter, trots att den är äldre än dokument från resterande 

skolor.   

 

3.3 Avgränsningar 
Denna studie utförs utifrån ett intersektionellt perspektiv. Genussystemet, studiens teoretiska 

ramverk, har kritiserats på grund av sin kategorisering av könen. Att se ”kvinnor” som en enda 

kategori utsatt för exakt samma typ av förtryck och att förtryckaren alltid är mannen är för 

många feministiska teoretiker problematiskt eftersom det innebär ett osynliggörande av de 

förhållanden och olika förutsättningar som människor lever i. Begreppet genus borde inte 

endast förklara varför skillnad görs mellan män och kvinnor och vad som kulturellt anses vara 

manligt respektive kvinnligt. Genussystemet är en del av ett intersektionellt system där 

människor kategoriseras utifrån etnicitet, klass och sexualitet (Mohanty, 2014.s, 022). Valet av 

att inte inkludera ett intersektionellt perspektiv baseras på att studien ämnar att endast 

undersöka jämställdheten mellan kvinnor och män. Ett intersektionellt perspektiv kan dock vara 

intressant för framtida forskning. Detta gör att de delar av universitetens jämställdhetspolicys 
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som berör religion, etnicitet, funktionsnedsättningar och sexualitet inte analyseras i denna 

studie. De delar av universitetens jämställdhetspolicys som utvärderar jämställdhetsarbetet från 

föregående år inkluderas inte i studien. Dessa delar av dokumenten beskriver inte hur 

jämställdhetsarbetet eller problematisering av jämställdhet ser ut för universiteten idag och 

fyller därför ingen funktion i analysen. Om dessa skulle tas med i analysen skulle en jämförelse 

över tid även vara nödvändig och uppsatsen skulle då bli för omfattande för en studie på denna 

akademiska nivå.  

 

4. Resultat  
 
Detta kapitel redovisar analysen och resultatet av materialet. Först introduceras universitetens 

tolkningar av jämställdhet som begrepp. Därefter redovisas resultatet av den frekvenstabell som 

har gjorts över manligt betingade och kvinnligt betingade begrepp. De åtgärder som har gjorts 

till följd av universitetens problematisering av jämställdhet redovisas därefter. Det är i denna 

del som hierarkin och dikotomin kommer att urskiljas.  

 

 
4.1 Vad är jämställdhet?  
Två tolkningar av begreppet jämställdhet går att finna i materialet. De två citaten nedan 

summerar de skilda definitioner som finns bland universiteten: 

 
”Med jämlikhet och jämställdhet menas att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter samt 

lika goda förutsättningar att prestera sitt bästa oavsett kön, könsidentitet- och/eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

eller ålder”- ÖU1, 2016. s, 12.  

 

”Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma möjlighet att 

forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, 

ekonomi, utbildning, arbete och fysisk integritet. Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av 

makt och inflytande mellan män och kvinnor” -MIU2, 2017. s, 13 

 

                                                
1 Örebros universitet 
2 Mittunversitetet 
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Det första citatet beskriver att jämställdhet inte kan problematiseras endast utifrån kön. Alla 

människor måste inkluderas för att jämställdhet vid universitet ska uppnås, det blir ett 

mångfaldsbegrepp. Det andra citatet beskriver tydligt att jämställdhet avser relationen mellan 

kvinnor och män och könens möjligheter till makt och inflytande. Tabell 2 visar vilka skolor 

som står bakom respektive definition. 

 

             Tabell 2: Vad som avses med jämställdhet  
Jämställdhet avser kön, könsidentitet, 

etnicitet och trosuppfattning 

          Jämställdhet avgränsas till kön  

1.! Linnéuniversitetet 

2.! Karlstads universitet, dokumentet 

för studenter 

3.! Sveriges lantbruksuniversitet 

4.! Örebros universitet 

5.! Uppsala universitet 

6.! Luleå tekniska universitet  

1.! Linköpings universitet 

2.! Umeå universitet 

3.! Mittuniversitetet 

4.! Lunds tekniska högskola 

5.! Karlstads universitet, dokumentet 

för medarbetare 

6.! Stockholms universitet 

7.! Göteborgs universitet 

 

Vad som går att utläsa från denna tabell är att sex jämställdhetspolicys beskriver jämställdhet 

som ett mångfasetterat begrepp som inte endast fokuserar på relationen mellan kvinnor och 

män. Andra aspekter så som könsidentitet, etnicitet och trosuppfattning tas upp i dessa 

dokument och mänskliga rättigheter uttrycks som riktlinjer för universiteten. 

Jämställdhetsarbetet på dessa universitet beskrivs därför genomgående i dokumenten som något 

som ska inkludera samtliga förtryckta grupper, inklusive kön. I resterande sju dokument 

uttrycks att ett särskilt fokus läggs på jämställdheten mellan kvinnor och män. 

Jämställdhetsaspekten beskrivs även utifrån de andra förstrycksgrupper som nämnts ovan, men 

begreppet jämställdhet används då inte utan begrepp som exempelvis likabehandling används i 

dessa sammanhang. Intressant att notera i denna tabell är att KU (2016)3 som har en 

jämställdhetspolicy för sina medarbetare och en för sina studenter inte beskriver jämställdhet 

på samma sätt i dessa dokument. Mer om olikheter mellan medarbetare och studenter kommer 

senare i detta kapitel.  

 

                                                
3 Karlstads universitet 
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4.2 Frekvenstabell 
Resultatet och tabellen ovan visar på åsikter kring vad och framförallt vilka som 

jämställdhetsbegreppet och därav jämställdhetsarbetet ska innefatta. Hur ser då 

begreppsanvändningen av manligt respektive kvinnligt betingade begrepp ut i svenska 

universitets jämställdhetspolicys? Tabell 3 nedan visar resultatet av detta.  

 
Tabell 3: Frekvenstabell. 

Universitet Ma
n 

Män Kvinna Kvinnor Manlig Kvinnlig Totalt 
manliga 
begrepp 
% 

Totalt 
kvinnliga 
begrepp
% 

Kön 

Uppsala 3 1 3 10 1 1 5= 26% 14= 73% 34 

Lunds  21 20 20 34 2 31 44=35% 85=65% 39 
Göteborgs  1 8 1 12 0 0 9=30% 21=70% 25 
Stockholm 0 6 0 7 0 1 6=42% 8=58% 26 

Umeå  2 35 2 69 0 2 37=33% 73=66% 116 
Linköping 1 13 1 15 1 1 15=47% 17=53% 81 

Luleå  0 0 0 0 0 0 0=50% 0=50% 14 
Karlstad 
student+ 
medarbetare 

2 14 2 17 2 3 18=45% 22=55% 16 

Linnéuniversitet
et 

0 12 0 12 0 0 13=52% 12=48% 15 

Örebro 0 3 0 4 0 0 3=43% 4=57% 19 
Mittuniversitetet 0 12 0 36 0 4 12=23% 40=76% 40 
Sveriges 
lantbruksunivers
itet 

0 1 0 1 0 0 1=50% 1=50% 13 

 
Tabellen visar hur mycket manligt och kvinnligt betingade begrepp används i 

jämställdhetspolicys från respektive universitet. För at förtydliga frekvensskillnaderna visas 

andelen av kvinnliga respektive manliga begrepp i procent i kolumnerna åtta och nio. I nio av 

dokumenten nämns kvinnligt betingade begrepp fler gånger än manligt betingade begrepp. Två 

av universiteten skriver ut manliga och kvinnliga begrepp lika många gånger, varav ett av 

universiteten, LTU (2016) 4 ,inte använder sig av varken kvinnligt eller manligt betingade 

begrepp över huvud taget.  

 

LU (2016)5 har i sin jämställdhetspolicy använt sig av fler manligt betingade begrepp än 

kvinnliga. Den sista kolumnen visar frekvensen av begreppet ”kön” i varje dokument. Värt att 

notera är att även begreppet ”kön” används fler gånger än både manligt betingade och kvinnligt 

betingade begrepp. Det sker dock fler gånger för manligt betingade begrepp då elva universitet 

                                                
4 Luleå tekniska universitet 
5 Linnéuniversitetet 
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oftare använder begreppet ”kön”. En hierarkisk relation mellan mannen och kvinnan går 

härigenom att läsa ut av frekvenstabellen där mannen färre gånger förknippas med sitt kön och 

istället rubriceras som det normativa genom att ingå i det allmänna begreppet ”kön”. Kvinnan 

får istället en mer avvikande position då kvinnligt betingade begrepp används fler gånger och 

på så sätt förknippas kvinnan i större utsträckning med sitt kön och inte som det normala.  

 

4.2.1 Ojämn könsfördelning  
Vad är det som gör att en så stor majoritet av universiteten nämner kvinnligt betingade begrepp 

fler gånger än manligt betingade begrepp? Gemensamt för de nio universiteten är att de alla 

skapat åtgärder specifikt för kvinnor på universiteten, i tron om att dessa ska minska den ojämna 

könsfördelningen på universitetet. Den ojämna könsfördelningen ses som ett problem i alla nio 

universitets handlingsplaner. Åtgärder mot den ojämna könsfördelningen är exempelvis att ge 

kvinnor ett meriteringsbidrag för att de under 18 månader ska kunna meritera sig för befordran 

till professor (UÅ, 2015. s, 24), att ”identifiera könskodade hinder för kvinnor avseende tillgång 

till universitetsinterna medel för forskning” (ÖU, 2016. s, 7) och inbjudan till en kvinnlig 

forskare som ska agera kvinnlig förebild (LTH, 2007. s, 8). LIU ska utföra lönekartläggningar 

för att undersöka varför vissa kvinnodominerade yrken ger lägre lön än de mansdominerade 

yrken som har lägre arbetskrav (LIU, 2017. s, 6).   

 

LIU är det enda universitetet som har en åtgärd specifikt för män, vilken är att ”uppmuntra män 

att ta ut föräldraledighet” (LIU, 2016. s, 12). SU har även skapat en åtgärd som inte riktigt riktas 

mot män, den kräver inte någon förändring av män. Åtgärden är däremot att ”genomföra en 

studie som syftar till att undersöka om självselektion kan vara en faktor som leder till att antalet 

män som blir professorer är högre än andelen kvinnor” (SU, 2015. s,8). Studien problematiserar 

även den meritokrati som präglar universitetsvärlden. Åtgärderna från SU och LIU pekar även 

på en medvetenhet och ett ifrågasättande av männens hierarkiska position och är på så sätt 

normkritisk (Nygren och Rasmusson, 2012. s,11). MIU problematiserar även meritokratin 

genom att uppmärksamma att den vetenskapliga meritokratin kan göra det svårt för vissa utsatta 

grupper att göra sig sedda på universiteten i jämförelse med de som anses höra till normen 

(MIU, 2017. s, 3).  
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Tabell 4: Åtgärder för kvinnor och män 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabellen visar vilka universitet som har åtgärder specifikt för kvinnor och vilka universitet som 

har åtgärder specifikt för män. Något som är intressant med ovanstående åtgärder är att alla 

dessa endast berör kvinnliga medarbetare vid universiteten. I de delar av policydokumenten 

som berör studenter finns inga specifika åtgärder för varken kvinnor eller män. Åtgärderna är i 

stället könsneutrala genom att efterfråga förändring för både kvinnor och män. Den ojämna 

könsfördelningen ska bekämpas genom att beakta lika villkor i rekryteringen (ÖU, 2016. s, 6), 

motverka diskriminering (LIU, 2017. s, 3), öka andelen av underrepresenterat kön genom 

positiv särbehandling (UÅ6, 2014. s, 4), ha rekryteringsgrupper som går igenom ansökningar 

(UPP7, 2014. s,11). Dessa är några exempel som sammanfattar hur åtgärder för studenter 

utformats. Undantaget är LTH som har åtgärder specifikt för kvinnliga studenter. Exempelvis 

ska ”aktiva rekryteringsinsatser skall koncentreras på de utbildningsprogrammen med få 

kvinnliga sökande” (LTH8,2007. s,4). Universitetet anordnar även ett evenemang som heter 

”Flickor på teknis” där målet är att väcka gymnasietjejers intresse för teknik genom att de får 

prova på en teknisk utbildning för en dag. Motivering till åtgärderna specifikt för kvinnor är att 

kvinnliga studenter är en minoritet på universitetet (LTH, 2007. s,3). 

 
4.3 Förening av arbete och föräldraskap  
Åtta av de universitet som har undersökts diskuterar i föreningen av arbete och föräldraskap i 

sina jämställdhetspolicys. Fem av dessa ser föreningen som en del av jämställdhetsarbetet 

mellan könen. Detta gör sig tydligt då föräldraskap diskuteras i samband med begrepp som kön 

                                                
6 Umeå universitet  
7 Uppsala universitet 
8 Lunds tekniska högskola 

Universitet med 
åtgärder och mål 
specifikt för kvinnor  

Universitet med 
åtgärder och mål 
specifikt för män  

Umeå  Linköping  
Lund 
Stockholm 
Örebro 
Karlstad 
Uppsala 
Mittuniversietet 
Göteborg 
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eller män och kvinnor. LIU har till exempel valt att skriva om föräldraskap under rubriken 

”jämställdhet och genus” (LIU, 2016. s, 12).  

 
Tabell 5: Förening av arbete och föräldraskap 

Universitet som diskuterar 
föräldraledighet  

Universitet som förenar 
föräldraledighet med 
jämställdhetsarbetet 

Universitet som förenar 
föräldraskap med kvinnor 

Lunds tekniska högskola Lunds tekniska högskola Lunds tekniska högskola 

Mittuniversitetet Mittuniversitetet Mittuniversitetet 

Umeå universitet Umeå universitet Umeå universitet 

Linköpings universitet Linköpings universitet 

Göteborgs universitet Göteborgs universitet 

Linnéuniversitetet 

Uppsala universitet 

Stockholms universitet 

 

Av dessa fem texter är tre stycken extra intressanta. LTH, MIU och UÅ kopplar samman 

föräldrasap och kvinnor i sina jämställdhetspolicys. LTH beskriver i ett stycke att för få av 

forskarassistenterna på universitetet är kvinnor, i ett annat stycke redogörs de 

jämställdhetsproblem som finns på skolan (LTH, 2007. s, 2). I stycket som förklarar 

jämställdhetsproblemet efterfrågas fler kvinnliga förebilder, fler kvinnliga professorer och 

förbättrade villkor för forskningsassistenter som vill ta ut föräldraledighet. Då hela stycket och 

problembeskrivningen inte någon gång nämner män så tolkas föräldraledighet vara starkt 

kopplat till kvinnan och hennes uppgift att ta hand om barnen samtidigt som hon har en 

heltidstjänst. MIU skriver att medarbetare ska ha ”Möjligheterna att förena förvärvsarbete med 

föräldraskap” (Miu, 2017. s, 5). Under målet har en punkt lagts till. Denna säger att kvinnor tar 

ut fler vab-dagar än män. Att denna punkt lagts till under målet gör att det tolkas vara uppsatt 

för att underlätta kvinnors föräldraskap förenat med arbete. UÅ har även de som mål att kunna 

förena förvärvsarbete med föräldraskap, detta ska ske genom att lägga möten och 

sammanträden under ordinarie arbetstid (UÅ. s, 4.) Några sidor längre ner i dokumentet skriver 

universitetet att kvinnors möjligheter till karriär är begränsad av bland annat svårigheter att 

förena föräldraskap och möten. Även i denna jämställdhetspolicy har en koppling mellan 

föräldraskap och kvinnor gjorts. Dessa åtgärder upprätthåller uppfattningen av vad som är 

naturligt kvinnliga egenskaper, i detta fall moderskapet och på så sätt återskapas dikotomin 

mellan män och kvinnor.  
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5.Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur jämställdhet problematiseras i svenska 

universitets jämställdhetsplaner och jämföra dessa. Syftet kompletterades med tre 

frågeställningar.  

 

Ses jämställdhetsarbetet som ett hjälpmedel för båda könen på svenska universitet? 
Det gör sig tydligt att jämställdhet ofta definieras som en makt- och hierarkifråga där ett 

jämställt universitet endast uppnås när kvinnor och män har lika mycket makt. Det som 

diskuterats i inledningen av denna uppsats är att den största förändringen på både 

arbetsmarknad och inom skolväsendet har gjorts av kvinnor. Därför har en manlig förändring 

och en förändring av normer efterfrågats både av regering och forskare. Trots efterfrågan på ett 

mer normkritiskt perspektiv av jämställdhetsarbetet har en majoritet av universiteten utformat 

åtgärder specifikt för kvinnor. De åtgärder och mål där förändring efterfrågas hos männen är de 

som berör båda könen, detta går även att se i frekvenstabellen där nio av universitetens 

jämställdhetspolicys använder kvinnligt betingade begrepp fler gånger än manligt betingade 

begrepp. Mannen görs i och med detta passiv i stora delar av förändringsarbetet vilket gör att 

han står kvar som normativ inom universitetsvärlden. Det hierarkiska mönstret mellan könen 

går att urskilja ur universitetens jämställdhetspolicys där den manliga normen tas för given och 

där kvinnorna ska anpassa sig efter denna. Kvinnor förblir det som avviker från normen och 

som på olika sätt behöver hjälp och stöd från skolledningen för att klara av att uppnå sina mål.  

 

Endast SU och LIU är normkritiska på så sätt att de ifrågasätter mannens hierarkiska position 

över kvinnan genom att forma åtgärder som förändrar mannen. Endast tre jämställdhetspolicys 

har samma antal manligt betingade begrepp som kvinnliga. Dokumenten från SLU och LTU är 

lika på sås sätt att de är korta och inte innehåller några konkreta åtgärder. Det går därför inte att 

bedöma om dessa universitet har åtgärder specifikt för kvinnor eller män, det går heller inte att 

se om en hierarki eller dikotomi existerar i dessa dokument. Då en så stor majoritet ändå visar 

på ett hierarkiskt mönster där mannen är det normativa som varken behöver förklaras eller som 

behöver hjälp för att uppnå jämställdhet är en generalisering av den svenska universitetsvärlden 

rimlig att göra. Resultatet visar därmed på att svenska universitets präglas av ett genussystem 

där mannen sätts som norm och där kvinnan behöver hjälp för att efterlikna denna. I inledningen 

av denna studie beskrivs den efterfrågan på en förändring av mannen och en normkritisk syn 

av den svenska universitetsvärlden. Denna efterfrågan tycks endast mötas och besvaras av 
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svenska universitet i några få undantagsfall, men i stora drag verkar universitetsvärlden 

fortfarande präglas av genussystemets hierarkiska struktur.  

 

Gör jämställdhetsarbetet vid svenska universitet skillnad på män och kvinnor? 

Det faktum att en så stor majoritet av universiteten anser att det krävs specifika åtgärder för att 

på olika sätt hjälpa kvinnor att uppnå en mer jämställd position i samhället bekräftar den 

meritokrati som präglar den svenska universitetsvärlden. Den kvinnliga och manliga dikotomin 

bekräftas genom dessa åtgärder då de säger att kvinnan endast kan ta sig upp på en högre 

befattning, som en professorstjänst eller få forskningsmedel genom att få hjälp av universitetet 

då hennes naturliga egenskaper inte är skapta för att befinna sig på ett universitet. Kvinnan sätts 

i en offerposition på grund av att hon inte liknar mannen. Att angripa problemet från ett annat 

håll så som SU gör när universitetet beslutat att utföra en studie för att besvara om mäns 

självselektion är det som stoppar kvinnor från att bli professorer. Det är en sådan åtgärdad som 

förändrar synen på dikotomin då denna ifrågasätter normen och dess upphöjande av sig själv 

och inte fokuserar på skillnaderna mellan könen.  

 

Ett resultat som är extra intressant, där skillnad mellan män och kvinnor syns tydligt är i de tre 

jämställdhetspolicys som kopplar samman kvinnor med föräldraskap. Dikotomin säger tydligt 

att ta hand om hem och barn är något som är naturligt för kvinnan. Att underlätta föreningen av 

föräldraskap och arbete genom att hjälpa kvinnor som ofta har problem med just detta är 

självklart positivt och löser säkert situationen till viss mån. Systemet som strukturellt delar upp 

män och kvinnor försvinner dock inte. Istället återskapas och bevaras föreställningar om att det 

ligger i kvinnans natur att ta hand om barnen, det fortsätter att vara hennes primära syssla. 

Arbetet ses som det sekundära, det som hindrar kvinna från att utföra sin primära syssla och 

därför anpassas arbetet så att kvinnor ska kunna hantera båda delarna. Systemet legitimeras och 

på så sätt upprätthålls dikotomin mellan kvinnor och män. Att som LIU utforma en åtgärd där 

fokus läggs på manlig emancipation genom att uppmuntra män till att ta ut föräldraledighet är 

det enda tecknet på en villighet till förändring av dikotomin. Resterande universitet uttrycker 

inga konkreta åtgärder kring hur de ska kunna förena föräldraskap med arbete. Detta kan betyda 

att universiteten ämnar fokusera på att underlätta och uppmuntra exempelvis föräldraledighet 

för båda könen. Det kan även vara så att arbetet i realiteten även på dessa universitet lägger ett 

större fokus på att underlätta situationen för kvinnor. För att få reda på detta skulle en mer 

djupgående analys av andra dokument eller intervjuer göras, något som går att tänka på inför 

framtida forskning.  
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Vad gäller skillnader och likheter mellan universitetens jämställdhetspolicys visar 

undersökningen att jämställdhet som begrepp beskrivs på två olika sätt. Det beskrivs antingen 

som ett mångfasetterat begrepp vilket inkluderar könsidentitet, etnicitet och trosuppfattning 

eller som ett begrepp exklusivt för relationen mellan kvinnor och män. En majoritet av 

universiteten anser att den ojämna könsfördelningen på högre befattningsnivåer är ett problem. 

Detta ska åtgärdas genom att hjälpa med bidrag, uppmuntran och liknande. Universitetens 

jämställdhetspolicys skiljer sig i både storlek och på detaljnivå. De universitet som har längre 

dokument är mer utförliga i sin beskrivning av hur jämställdhetsarbetet går till, det är även 

dessa universitet som utformat åtgärder specifikt för kvinnor och som oftare använder kvinnligt 

betingade begrepp i sina dokument. De universitet vars jämställdhetspolicys är kortare och 

mindre utförliga i beskrivningar av jämställdhetsarbetet är även de universitet som i 

frekvenstabellen kan verka ”könsneutrala” på så sätt att de använder kvinnligt respektive 

manligt betingade begrepp i lika stor utsträckning. Dessa universitet har heller inga specifika 

åtgärder för kvinnor då de saknar åtgärder allt igenom.  

 

Vad alla universitet har gemensamt är att de delar av universitetens jämställdhetspolicys som 

gäller studenter gav varken sken av en dikotomi eller hierarki mellan könen. Detta går enkelt 

att urskilja genom att titta på tabell 1 där KU är det enda universitet som har två olika 

jämställdhetspolicys, en för medarbetare och en för studenter. Trots att dokumenten är skrivna 

på samma universitet så tolkas jämställdhet som begrepp inte på samma sätt i 

policydokumenten. Detta kan tolkas på flera sätt. Universitetet kan möjligtvis anse att 

jämställdhet som ett arbetsmiljöproblem är viktigare att fokusera på än jämställdhetsarbetet 

mellan studenter. Det kan även vara en generationsfråga; Yngre människor kan möjligtvis anses 

vara mer genusmedvetna och därav själva arbeta för jämställda förhållanden. Möjligt är även 

att det material som analyserats i denna studie inte kan ge en fullständig och korrekt bild av 

jämställdhetsarbetet för just studenter vid svenska universitet. Andra typer av dokument och 

beslut som gäller studenter skulle säkerligen ge en klarare och möjligtvis annorlunda bild av 

jämställdhetsarbetet.  
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5.1 Slutsats 
Fler studier kring svenska universitets problematisering av jämställdhet skulle kunna och borde 

göras. Resultaten som går att urskilja av universitetens jämställdhetspolicy är blandade. De 

delar av policydokumenten som endast handlar om studenter ser ut att vara könsneutrala i den 

mån att inga specifika åtgärder görs i en majoritet av dokumenten. För medarbetare ser 

resultatet annorlunda ut och i dessa delar av policydokumenten ser majoriteten av universiteten 

att lösningen på olika problem länkade till icke jämställda förhållanden går att lösa genom att 

skapa åtgärder specifikt för kvinnor. Varför det fortfarande är så att fler åtgärder görs för 

kvinnor än för män är något som kan fortsätta undersökas. Kan det möjligtvis bero på att de 

åtgärder som görs för kvinnor är bekväma att utföra då det är ett typ av jämställdhetsarbete som 

utförts under en längre tid. Det kanske är så att dessa åtgärder är ett säkert kort för universiteten 

att ses som jämställda, då den kvinnliga förändringen under en lång tid varit en symbol för 

jämställdhet. Den manliga normen existerar fortfarande på många sätt inom universitetsvärlden 

och kvinnor är de som anses ha förändringspotential till att göra universiteten mer jämställd. 

Resultaten visar att svenska universitet till viss mån och inom vissa delar av 

jämställdhetsarbetet präglas av ett genussystem där mannen sätts som norm och där kvinnan 

behöver hjälp för att efterlikna denna. 

5.2 Framtida forskning  

Det finns flera vägar att gå i den framtida forskningen av svenska universitets 

problematiseringar av jämställdhet. Andra dokument kan analyseras för att få en djupare 

förståelse av hur jämställdhetsarbetet ser ut i realiteten och inte endast formellt. Intervjuer med 

personer som jobbar med jämställdhetsfrågor på universitet skulle kunna användas som i 

framtida studier. Att döma av hur universiteten tolkar begreppet jämställdhet finns det olikheter 

som kan undersökas ytterligare. Att jämföra universitetens syn på jämställdhet och därifrån 

undersöka hur arbetet för olika människor baserat på deras etnicitet, trosuppfattning, 

funktionshinder eller sexualitet utformas vore intressant och skulle på så sätt inkludera ett 

intersektionellt perspektiv. Då alla universitet format sina jämställdhetspolicys utifrån riktlinjer 

av regeringen finns även anledning att granska dokument från en högre nivå. Vad säger 

regeringen om jämställdhet och vilka typer av åtgärder uppmuntras i deras riktlinjer till 

universiteten?  
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