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1. Inledning

Svensk lagstiftning kräver att varje arbetsplats med över tio anställda skall ha en
jämställdhetsplan.1 Detta sätter press på arbetsplatserna att arbeta med jämställdhet, för att
kunna arbeta med jämställdhet i praktiken krävs att arbetsplatsen definierar jämställdhet, dess
mål och vägen dit. I denna uppsats förs en diskussion om jämställdhetsbegreppets innebörd
och följder utifrån feministisk politisk teori i syfte att belysa jämställdhetsbegreppets
komplexitet och mångtydighet, samt dess följder för praktiskt jämställdhetsarbete. Uppsatsen
bygger på en undersökning som genomförts på uppdrag av jämställdhetsansvarig på
Institutionen för Teknik och Naturvetenskap (ITN) vid Campus Norrköping, Linköpings
Universitet. Undersökningen gjordes för att spegla anställdas attityder till jämställdhet och
resultatet blev utöver denna uppsats även en rapport till institutionen. 

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att diskutera begreppet jämställdhet och dess praktiska förutsättningar
genom att synliggöra olika attityder och förhållningssätt till jämställdhet, samt föra en
diskussion om begreppet utifrån feministisk teori. Att använda feministisk teori ligger nära till
hands eftersom feminismen strävar efter att förklara kvinnans underordning vilket är av
betydelse för jämställdhet eftersom det påverkar mäns och kvinnors villkor och möjligheter.

- Vad inrymmer begreppet jämställdhet, praktiskt och teoretiskt? 
- Hur ser attityderna till jämställdhet ut på ITN? 
- Hur ser relationen ut mellan attityder kring jämställdhet och praktiskt jämställdhetsarbete? 

1.3 Metod

1.3.1 Den empiriska undersökningen

Tolv semistrukturerade intervjuer genomfördes med anställda på ITN, både män och kvinnor
intervjuades för att undersöka eventuella skillnader i attityder till jämställdhet. Då andelen
män är överrepresenterad var det inte möjligt med jämn könsfördelning. En ursprunglig tanke
var att jämföra ålder och befattning, under arbetets gång framträdde dock inga klara
skillnader. Den enda skillnaden mellan män och kvinnor är att samtliga kritiskt inställda till
jämställdhetsåtgärder var män, och kvinnorna i högre utsträckning än männen talade om
svårigheter för kvinnor i en mansdominerad miljö. Eftersom ålder inte är relevant för analysen
skrivs informanternas ålder inte ut då det kan göra det lättare att identifiera dem.

Syftet med intervjuerna har inte varit att nå ett generaliserbart resultat, snarare att synliggöra
olika attityder och upplevelser av jämställdhet. Genom det empiriska materialet synliggörs
olika definitioner och förhållningssätt till jämställdhet, vilka förs samman med teorin i  en
diskussion om grunderna för praktiska jämställdhetsåtgärder. Undersökningens
tillvägagångssätt presenteras mer utförligt i kapitel tre. 
                                                
1 SFS (2000:773), Jämställdhetslagen
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1.3.2 Diskursanalys 

Att tolka varför informanterna uttrycker vissa saker är problematiskt då det är svårt att veta
vad som är egna värderingar och tankar, vad som sägs för att det är vad som förväntas, eller
för att det är vad som antas vara politiskt korrekt att säga. Istället undersöks vad som sagts
och om det finns några mönster i dessa utsagor, för att synliggöra hur informanterna talar om
jämställdhet samt reflektera över vilka konsekvenser detta får i praktiken. Holstein och
Gubrium beskriver utsagor i intervjuer som en kombination av hur informanterna upplever
saker och ting och vad de i intervjusituationen vill förmedla. Genom denna förståelse av
utsagor är det intressant att undersöka vad som sagt och hur det sägs, inte som en bild av
verkligheten, men som informanternas upplevelser.2 Scott uttrycker samma förhållningssätt
till erfarenheter ”Experience is, in this approach, not the origin of our explanation, but that
which we want to explain.” 3 För att spegla olika synsätt presenteras därför inte bara de mest
frekventa åsikterna utan snarare de skillnader som finns mellan olika definitioner och
förhållningssätt. 

Som metod och utgångspunkt för analysen av det empiriska materialet används diskursanalys.
Diskursanalys är ett sätt att analysera hur vi talar om och förstår olika saker, men är också ett
sätt att förhålla sig till kunskap, erfarenheter och språk. Diskursanalys behandlar hur sociala
handlingar och idéer kan ses som en politisk handling och hur handlingar blir meningsfulla i
olika sammanhang.4 Här används diskursanalysen som ett redskap för att analysera hur
informanterna talar om och förstår jämställdhet, vilket är relaterat till hur innebörden av att
vara man eller kvinna förstås och uttrycks.

Genom valet att använda diskursanalys följer ställningstaganden i flera vetenskapsteoretiska
problem för hur kunskap, objektivitet och förståelse/tolkning kan förstås. Diskursanalysen
vilar ur flera hänseenden på socialkonstruktivismens grunder. Den sociala världen, identitet
och kunskap är socialt och kulturellt konstruerade, vilket innebär att sättet att tänka om och
tala om världen är präglas av den historiska och kulturella kontexten.
Verklighetsuppfattningen bygger på hur olika upplevelser och förnimmelser av saker kring
oss kategoriseras för att bli meningsfulla. Kunskap är således föränderlig just för att den är
kontextbunden och styrd av hur och vilken mening som skapas. Detta innebär inte att identitet
och kunskap är helt oregelbundet, istället att de är kontextbundna i olika konkreta situationer.
Olika sätt att förstå och ge mening åt världen ger ramar för vilka uppfattningar och handlingar
som blir naturliga och vilka som blir otänkbara. På detta vis formar diskursen och dess ramar
vår identitet, skapar mening och kunskap samt formar våra sociala handlingar.5

Jag utgår framförallt från Laclau och Mouffes diskursteori, som har sin grund i
poststrukturalismen. De strukturalistiska och poststrukturalistiska teoribildningarna lägger
stor vikt vid språket. Utgångspunkten är att vår verklighetsuppfattning går genom språket.
Den fysiska verkligheten finns, men dess mening skapas genom språk och diskurs. Språket

                                                
2 Holstein, James A & Gubrium, Jaber F, The active Interview, (1995) Sage Publications, USA, s. 76-80
3 Scott, Joan W, ”Experience” s. 38  i Butler, Judith & Scott Joan (red) Feminist theorize the political (1992)
Routledge, New York, 
4 Howarth, David ”Discourse Theory”  s. 115 i Marsh, David & Stoker, Gerry (red) Theory and Methods in
Political Science  (1995) Macmillan Press Ltd, London 
5 Winther, Jörgensen, & Phillips  (2000)  s. 7ff
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inte bara förmedlar verkligheten, utan konstituerar den. Språkets representationer och tecken
för olika saker kan dock förändras när människor använder dem i praktiken och ger dem olika
innebörder. Strider mellan olika diskurser gör att den sociala verkligheten förändras. Genom
att i olika sammanhang undersöka hur språket används blir det möjligt att undersöka hur olika
diskurser skapas, reproduceras och förändras. 6  

Laclau och Mouffes diskursteori utgår från att diskurser skapas, bevaras och förändras i en
mängd olika vardagspraktiker. Diskurserna begränsar våra handlingsmöjligheter genom att de
påverkar vilka handlingar som är meningsfulla och därmed reella alternativ.7 Språket är inte
en fast struktur, men för att skapa ordning och mening i den sociala verkligheten försöker vi
låsa fast olika betydelser. Vi utgår från att samhället, identitet och olika grupper är objektivt
givna. Identitet och samhälle är på så vis föränderligt och flytande, och objektivitet något
skapat.8 

Laclau och Mouffes diskursteori förutsätter vissa premisser för subjektets
identitetsuppfattning. Subjektet kan aldrig riktigt bli ”sig självt” eftersom ”sig självt” formas
av den sociala och kulturella kontexten. Identitet skapas genom att subjektet representeras
diskursivt, vilket innebär att identitet är identifikation med en subjektsposition i en diskursiv
struktur. Identiteten bildas i den diskursiva strukturen av det man är och det man inte är.
Identiteten är därför beroende av diskursen och föränderlig liksom denna..9 

Ett förtydligande exempel, en person representeras diskursivt genom olika subjektspositioner,
en person kan ha subjektspositionen kvinna, vit, ung, akademiker och så vidare. Identiteten
konstitueras i förhållande till det man inte är. Om diskursen förändras och betydelsen av att
vara kvinna förändras, förändras också identiteten. En person kan ha flera identiteter eftersom
denna ingår i flera olika diskurser, man kan till exempel vara både mor, dotter, chef,
basketspelare och akademiker. I olika kontexter sker identifikationen med olika
subjektspositioner i den diskursiva strukturen, i vissa fall kanske subjektspositionen mor är
mer framträdande än subjektspositionen chef. På så vis är identiteten föränderlig, även
betydelsen av olika subjektspositioner är flytande och kontextuell. 

Gruppidentiteter bildas på samma sätt, kontextuellt och beroende av det man inte är. Detta
reducerar möjligheterna för identiteten då vissa identitetsmöjligheter framhävs som relevanta
och andra ignoreras i bildandet av gruppen.10 

I diskursiva gruppbildningar utesluter man således ”den andre”, den i förhållande till vilken man
identifierar sig, och man ignorerar även de skillnader som finns inom gruppen – och därmed även
alla de andra sätt på vilka man också kunde ha bildat grupper. Gruppbildning är i den meningen
politisk. 11

En förutsättning för gruppbildning är representation, existens är beroende av att någon talar
om gruppen. Representation kan ske antingen genom att någon ur en grupp talar å dess vägnar
eller att någon utomstående talar för den. När en grupp konstitueras och representeras följer
en hel samhällsbild med eftersom grupper skapats i kontrast till andra grupper. Olika
identiteter behöver inte strida mot varandra men i vissa fall kan en diskurs blockera en

                                                
6 Winther, Jörgensen, & Phillips  (2000)  s. 15ff
7 Ibid. s. 27
8 Ibid. s. 40
9 Ibid. s. 51
10 Ibid. s. 51 ff
11 Ibid.
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annan.12 I Laclau och Mouffes diskursteori kan denna blockering lösas genom att en diskurs
överlagrar den andra.13 Vilket t ex. innebär att diskursen arbete förändrar diskursen kvinna, så
att kvinna kan betyda moder eller arbetare, eller om diskursen kvinna överlagrar diskursen
arbete så att arbetet förändras så det är möjligt att vara moder och arbetare. 

Utifrån denna förståelse fokuseras analysen på det som sagts i intervjuerna och med hjälp av
teorin diskuteras det sagdas konsekvenser för den sociala verkligheten. Jag använder också
diskursteorins förståelse av gruppbildning och hur identiteter och diskurser skapas, bevaras
eller förändras. Jag är medveten om att detta tillvägagångssätt kräver reflektion över mitt
förhållningssätts konsekvenser för den diskursiva reproduktionen. Genom att basera analysen
på transkriptionerna, som ordagrant återger vad som sades vid intervjuerna, och visa citat
hoppas jag ge läsaren en inblick i materialet och de premisser utifrån vilka slutsatserna
dragits, och på så vis synliggöra hur det empiriska materialet behandlats.

1.4 Tidigare forskning om jämställdhet 

Jämställdhet är ett omskrivet ämne och det finns rikligt med forskning på området.
Exempelvis finns flera handböcker för jämställdhetsåtgärder, dessa syftar till att omvandla
teoretisk kunskap till praktiska tips.14 

I antologin Professorsboken undersöks kvinnors inträde på svenska universitet och högskolor,
från det att kvinnor år 1873 blev behöriga att genomgå fullständig universitetsutbildning (med
undantag för teologisk och juridisk utbildning) i Sverige till 1937 då den första kvinnliga
professorn utsågs och framåt till dagens situation.15 

1994 lade Sveriges regering fram en proposition (1994/95:164) som innehöll ett föreslag om
att kvinnor via positiv särbehandling skulle få företräde till tjänster inom universitet och
högskolor för ökad jämställdhet. Denna proposition skapade en livlig debatt om kvinnlig
representation och jämställdhet inom universitet och högskolor.16 Nina Björk, litteraturvetare
och journalist, beskrev i efterdyningarna av denna debatt hur maktstrukturen fungerar inom
universitetsvärlden. Björk menar att män är omedvetna om att det finns en maktstruktur i
samhället som gör att män lättare än kvinnor når högre poster. De kvalifikations- och
kompetenskrav som en professor, en prefekt eller en forskare skall uppfylla grundas på
manliga värderingar där mannen har tolkningsföreträde. Dessa värderingar verkar ofta dolda
och interaktiva i systemet och därför svårupptäckta.17

Forskningen visar att män och kvinnor ännu inte är jämställda på svenska universitet och
högskolor, från undersökningar på enskilda institutioner till kartläggningar av det
jämställdhetsarbete som genomförs på universitet och högskolor.18 Högskoleverket har
sammanställt en rapport över jämställdhetsarbetet på svenska universitet och högskolor där
Linköpings universitet omnämns som ett av de lärosäten där arbetet varit framgångsrikt.
                                                
12 Winther, Jörgensen, & Phillips  (2000) s. 51ff
13 Ibid. s. 53f
14 Se t. ex. Grinups, Sundgren, Berit  Jämställdhetskunskap , (1994) Vasastadens bokbinderi, Göteborg, Roth,
Anne-Katrine Nya jämställdhetsboken från teori till praktik, (2002) Nordstedts Juridik, Stockholm, Lindén, Lisa
Handbok för praktiskt jämställdhetsarbete, (2001) Jämställdhetskommittén Göteborgs Universitet, Göteborg 
15 Wirmark, Margareta. (red) Professorsboken- Fyrtionio Lundakvinnor berättar, Malmö:1996
16 Regeringens proposition (1994/95:164)
17 Björk, Nina, Under det rosa täcket, (1997) Wahlström &Widstrand, Danmark s. 156-193 
18 Högskoleverket, Lärosätenas arbete med jämställdhet , studentinflytande samt social och etnisk mångfald,
Högskolverkets rapportserie 2000: 8R
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Rapportens slutsats är att även om det görs mycket för jämställdhet så händer det inte så
mycket. Det finns fortfarande könssegregering inom universitetet, vilken yttrar sig dels i
ojämn könsfördelning på utbildningar och institutioner, dels i att kvinnor är kraftigt
underrepresenterade på högre poster inom universitetet. I rapporten sammankopplas även
analysen av arbete för jämställdhet med studentinflytande samt social och etnisk mångfald.19

Maria Murphy har skrivit en c-uppsats som belyser tillämpningen och definitionen av
begreppet jämställdhet vid Linköpings Universitet. I uppsatsen beskrivs hur begreppet tolkas
och tillämpas på olika sätt och hur resonemangen bakom detta verkar ogenomtänkta och
motstridiga. Det intressanta med uppsatsen är att den lyfter fram problemen med
jämställdhetsbegreppets olika tolkningar och dess praktiska tillämpning.20

1.5 Teoretisk utgångspunkt

De teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen är diskursanalys och feministiska teorier om
medborgarskap, politiskt inflytande och demokrati. Diskursanalys fungerar som utgångspunkt
för mitt förhållande till det empiriska materialet och förståelse av hur vår bild av verkligheten
förmedlas och hur det påverkar vilka praktiska handlingar som blir meningsfulla. De
feministiska teoretiker om medborgarskap och politisk representation som används är främst
Pateman, Phillips och Young. Carole Pateman diskuterar hur det socialliberala
medborgarskapet verkar exkluderande för kvinnor.21 Anne Phillips menar att politisk teori och
praktik har osynliggjort kön och strävar efter att tillföra ett feministiskt perspektiv till teorier
om demokrati och representation.22 Iris Marion Young kritiserar hur liberalismens
universalism exkluderar olika grupper från politiskt deltagande och argumenterar för
gruppdifferentierad representation och politik.23 Som bakgrund till hur den svenska
jämställdhetspolitiken formulerats används en antologi State Policy and Gender System in the
Two German States and Sweden 1945-1989 utgiven av Historiska institutionen vid Uppsala
universitet.24 Denna behandlar förändringen av genussystemet i Sverige och Tyskland i och
med kvinnors tillträde till arbetsmarknaden. Även Jessica Lindverts doktorsavhandling
Feminism som politik, en jämförande studie mellan svensk och australiensisk
jämställdhetspolitik 1960-1990 används.25 

1.5 Begreppsdefinition 

Den definition av jämställdhet som jag baserar diskussionen på är Linköpings universitets
definition av jämställdhet. Grunden i denna definition är att kvinnor och män har samma

                                                
19 Högskoleverket, Goda exempel: hur universitet och högskolor kan arbeta med jämställdhet, studentinflytande
samt social och etnisk mångfald ,Högskoleverkets rapportserie 2000:9R 
20 Murphy, Maria Jämställdhet- ett missförstått begrepp; en uppsats om bristande teoretiska resonemang och
förvirrade tillämpningar av jämställdhetsbegreppet,  (1998) C-uppsats Centrum för studier av människa, teknik
och organisation, Linköpings Universitet
21 Pateman, Carole The Disorder of Women, Democracy, Feminism and Political Theory (1989) Polity Press,
Cambridge
22 Phillips, Anne Engendering democracy, (1991) Polity Press, Cambridge, ”Feminism and Politics”, (1998)
Oxford University Press, New York
23 Young, Iris, Marion  ”Polity and group difference; a critique of the idea of universal citizenship” i Ethics 1999
nr 2, Justice and the Politics of Difference, (1990) Princeton University Press, Princeton, 
24 State policy and Gender System in the Two German States and Sweden 1945-1989, (1999) Historiska
Institutionen vid Uppsala universitet, Bloms, Lunds tryckeri
25 Lindvert, Jessica, Feminism som politik – Sverige och Australien 1960-1990 , (2002) Boréa, Umeå
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rättigheter, skyldigheter och möjligheter till arbete, familj och politiska, fackliga och
samhälleliga aktiviteter.26 

För att skilja på biologiskt kön och socialt och kulturellt konstruerat kön används begreppen
kön och genus.27 Min förståelse av hur vi identifierar oss som män eller kvinnor, och vilken
betydelse det får för våra handlingar utgår dock från Butlers uppfattning att genus är något
som vi gör, det finns inget kön bakom diskursen, kön eller genus skapas genom att vi
reproducerar de identiteter som det innebär att vara man eller kvinna.28 

1.6 Disposition

Uppsatsen inleds med en teoretisk diskussion om jämställdhetsbegreppet utifrån Linköpings
universitets definition och feministiska teorier om medborgarskap och representation.
Empiridelen inleds med en presentation av undersökningen och sedan följer analys av
intervjuerna. Slutligen avslutas med en sammanfattande diskussion där teori och empiri knyts
samman med reflektioner om jämställdhetsbegreppets praktiska tillämpning. 

2. Jämställdhetsbegreppet ur ett feministiskt perspektiv 

Sverige har länge setts som föregångsland när det gäller jämställdhet internationellt.29 Sedan
1960-talet har det funnits officiell jämställdhetspolitik i landet och jämställdhetsfrågor har
behandlats inom det etablerade politiska systemet. Det har funnits aktörer på gräsrotsnivå,
men deras inflytande har inte varit lika stort som i andra länder, även om dessa ursprungligen
initierade frågan och kämpade för dess betydelse i politiken. Jämställdhetsbegreppet och
jämställdhetspolitiken institutionaliserades i Sverige på 70-talet genom att staten behandlade
dessa frågor inom verksamheten och avsatte särskilda poster att arbeta med dessa frågor och
på så vis öppnade nya vägar för jämställdhetsarbete.30 Att det svenska jämställdhetsarbetet har
förts delvis inom det etablerade politiska systemet istället för enbart av utomparlamentariska
grupper och gräsrotsaktörer har medfört att det inte finns ett självklart likhetstecken mellan
jämställdhet och feminism i Sverige. Florin och Nilsson menar dock att det inte saknats
feministiska aktörer inom den svenska jämställdhetspolitiken, snarare att dessa aktörer varit
verksamma både inom och utanför det parlamentariska systemet.31 Begreppet jämställdhet

                                                
26 Grinups, Sundgren, Berit (1994) s. 8
27 Ursprungligen kommer begreppet genus från psykiatrins arbete med transsexuella patienter under 1950- och
1960-talet. Patienternas kroppsliga upplevelser av sitt kön stämde inte överens med deras psykiska upplevelser
av sitt kön. Psykoanalytikern Robert Stoller använde begreppet genusidentitet för att beskriva människans känsla
inför och medvetenhet om könstillhörighet. Inom den feministiska forskningen introducerades begreppen
biologiskt kön och genus 1975 av den amerikanska antropologen Gayle Rubin. Rubin definierar genus som en
socialt skapad uppdelning av människor i två skilda kategorier, en uppdelning som grundas på de sexuella och
reproduktiva relationerna och som genomsyrar hela samhället. Inom feministisk teoribildning har begreppen
biologiskt kön och genus använts  för att begreppsliggöra  att relationen mellan könen, mäns och kvinnors
beteenden samt vad som anses vara manligt och kvinnligt inte är enbart biologiskt givet utan snarare socialt och
kulturellt konstruerat. Gothlin, Eva i Kön eller Genus, (1999) Nationella sekretariatet för Genusforskning, s. 3ff
28 Butler, Judith, Gender Trouble. Feminism and the subversion of identity,  (1990) Routledge, New York, s. 225
29 Lindvert, (2002) s. 17  
30 Florin, Christina, Nilsson, Bengt,  ”Something in the nature of a bloodless revolution...”- How new gender
relations became gender equality policy in Sweden in the nineteen-sixties end seventies"  i  State policy and
Gender System in the Two German States and Sweden 1945-1989, (1999) s. 14
31 Lindvert, (2002), s. 90f
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behöver i sig inte vara feministiskt, det beror på hur begreppet definieras. I Linköpings
universitets personalpolitiska dokument ”Linköpings Universitets jämställdhetspolitik”
definieras jämställdhet enligt följande citat. 

Kvinnor och män har samma reella rättigheter, skyldigheter, och möjligheter att ha ett arbete som
ger ekonomiskt oberoende, att vårda hem och barn, att delta i politiska, fackliga och samhälleliga
aktiviteter, att välja utbildning och yrke samt uppnå personlig och professionell utveckling, både
mäns och kvinnors kunskaper, erfarenheter och perspektiv ska tas tillvara. 32 

I dokumentet beskrivs även hur ett jämställt samhälle ser ut.

Ett jämställt samhälle är ett samhälle där den nuvarande sneda arbets- och maktfördelningen
mellan könen är upphävd och där det finns en praktiskt taget jämn könsfördelning inom alla
samhällsområden. Unga flickor och pojkar har varierade förebilder och möjligheter att välja
livsbana efter fallenhet och intresse. Från samhällelig utgångspunkt innebär ett tillstånd av ökad
jämställdhet ett bättre ianspråktagande av både kvinnor och mäns förmåga, som ger en grund för
ökad välfärd i både snäv och vid mening. 33

Universitetets definition av jämställdhet fokuserar på arbets- och maktfördelning,
representation på olika områden i samhället, ansvar för barn, möjlighet att välja yrke och
utvecklas personligt, samt att tillvarata män och kvinnors erfarenheter, perspektiv och
förmåga. Denna fokus ligger också i linje med den nationella jämställdhetspolitik som förts i
Sverige sedan 1960-talet.34 Denna definition av jämställdhet utgår från de områden där män
och kvinnor inte har samma möjligheter och villkor. Definitionen är således kontextbunden,
både i tid och rum, då den utgår från kvinnors möjligheter i 1900-talets västvärld. En mer
grundläggande definition där vikten av att alla individer har samma rättigheter, villkor och
möjligheter att leva ett självständigt liv, oavsett kön skulle vara tydligare och precisare. Att
samhället inte är jämställt yttrar sig på olika sätt, t ex. genom könssegregering på
arbetsmarknaden och i hemmet, men en jämn könsfördelning på arbetsmarknaden och i
hemmet är i sig inte jämställdhet. Maktaspekten av jämställdhet framkommer i Linköpings
universitets jämställdhetspolitiska dokument då det står att det i dag finns en sned
maktfördelning mellan könen och att denna måste upphävas för att skapa ett jämställt
samhälle.35 I dokumenten saknas dock ytterligare information om hur den sneda
maktfördelningen uppkommit eller hur den kan upphävas. Ett feministiskt
jämställdhetsbegrepp borde innehålla analys av den sneda maktfördelningen, dess uppkomst
och möjliga fall för att kunna motivera och precisera arbetet för jämställdhet. 

2.1 Det socialliberala medborgarskapet – ett jämställt medborgarskap?

Det socialliberala medborgarskapet härstammar från den klassiska liberalismen där alla
individer är fria och jämlika med samma rättigheter och skyldigheter gentemot staten.
Medborgarskapet innebär att varje individ har samma politiska, sociala och civila
rättigheter.36 Distinktionen mellan det offentliga och det privata är central, individens skydd
mot statligt intrång i det privata är en grundläggande rättighet. Liberalismen lägger stor vikt
vid individen och dess fria vilja, feministiska kritiker menar att detta döljer kvinnors
underordning. Kritiken visar att medborgarskapet i sig kan verka exkluderande för vissa

                                                
32 Linköpings Universitets jämställdhetsplan 2002, s.3
33 Personalpolitiska dokument ”Linköpings universitets jämställdhetspolitik”, (2001) Linköpings Universitet, s. 4
34 Lindvert, (2002)
35 Personalpolitiska dokument ”Linköpings universitets jämställdhetspolitik”, (2001) Linköpings Universitet, s. 4
36 Marshall, TH, ”Medborgarskap och klass” i  Idéer om reformism (1964) Tidens förlag, Stockholm, s. 28-43



8

grupper på grund av bland annat kön och etnicitet.37 Det socialliberala medborgarskapet blir i
praktiken inte jämlikt, eftersom det till synes könsneutrala medborgarskapsbegreppet i själva
verket bygger på en abstrakt individ som liberalismen utgår från, en rationellt handlande
individ med fri vilja. I praktiken en vit, heterosexuell man utan handikapp.38

Det universella medborgarskapet medför att inflytelserika och starka grupper definierar sig
själva som, och utgör, norm för den universella medborgaren, vilket medför att andra grupper
marginaliseras.39 Att kvinnor eller personer med en annan etnisk bakgrund än majoritetens
inte deltar i politiska sammanhang förklaras just med att de är kvinnor eller invandrare.

Traditional politics that excludes or devalues some persons on account of their group attributes
assumes an essentialist meaning of difference; it defines groups as having different natures. An
egalitarian politics of difference, on the other hand, defines difference more fluidly and relationally
as the product of social processes.40 

Socialliberalismens medborgarskap osynliggör kvinnans underordning genom essentialistiska
förklaringar, kvinnor deltar inte eftersom de är kvinnor, eller individens fria val där vi har ett
jämlikt samhälle och om kvinnor inte deltar så beror det på individuella val. Pateman menar
att kvinnors status som individer i den privata sfären är en demokratisk fråga eftersom
kvinnor inte inkluderas i liberalismens individbegrepp. Ett exempel på detta är våldtäkt av
kvinnor, där kvinnan förutsätts samtycka så länge hon inte säger nej. Kvinnan kan inte vara en
fritt handlande individ så länge hennes tal och intention omvärderas och omtolkas av andra,
då har kvinnor inte samma förutsättningar eller status som den abstrakta individ som verkar
som förebild för det socialliberala medborgarskapet. Genom att kvinnans ord omvärderas och
omtolkas blir hon underordnad.41

Det finns framförallt två punkter som feminismen riktat kritik mot hos det socialliberala
medborgarskapet, den till synes könsneutrala medborgaren och dess fokus på individen.
Bägge leder till ossynliggörandet av faktorer som t ex. kön, sexualitet och etnicitet.42 För
jämställdhetsbegreppet får detta stor betydelse då det svenska samhället är uppbyggt med det
socialliberala medborgarskapet som utgångspunkt. Detta betyder att institutioner och normer,
värderingar och praktik är format efter ett könsneutralt medborgarskap där alla har samma
möjligheter givet samma formella rättigheter. Att arbeta med orsaker till icke nådd
jämställdhet kräver ett synliggörande av de faktorer som osynliggjorts. Om lika behandling är
grundad på en köns-, etnicitets-, sexualitets- och klassneutral norm, kan lika behandling få
olika konsekvenser för olika grupper. Detta innebär att så länge lika behandling bygger på
denna norm så kommer grupperna inte att vara jämställda.

                                                
37 Problemet med liberalismens medborgarskap behandlas även i debatten om mångkulturalitet. Bhikku Parekh
är en teoretiker som påpekar att liberalismen och dess värden inte kan ses som universella, då liberalismen i
själva verket är lika mycket kultur, som de kulturer dess teorier behandlar.  Om liberalismens värden ska
betraktas som universella och måttstock för vad som är demokrati och jämlikhet kommer det att medföra att
olika grupper blir avvikande. Parekh, Bhikku  Rethinking Multiculturalism – Cultural Diversity and Political
Theory, (2000)
London: Macmillan Press Ltd, 
38 Lister, Ruth, Citizenship: Feminist perspectives, (1987) Macmillan Press Ltd, London, s. 66
39 Young, (1999) och  (1990) 
40 Young, (1990) s. 157
41 Ibid. s. 218-219
42 Phillips, (1991), Pateman (1989), Young (1990)
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2.2 Privat och offentligt, olikhet och likhet 

I liberala och socialliberala politiska system finns uppdelningen privat och offentligt, ett
viktigt begreppspar inom feminismen. Synen på män och kvinnor som två grupper med skilda
intressen och egenskaper, och att de gör olika saker på olika platser har gjort att män
förknippas med offentlighet och de egenskaper som värdesätts där, och kvinnor med det
privata och egenskaper som är viktiga vid vård av hem och barn. Den könsmaktsordning, som
feminismen identifierar och strävar efter att förändra, ligger i att män och egenskaper som
anses manliga värderas högre i den offentliga sfären, vilket ger kvinnor sämre utgångspunkt
som medborgare i den offentliga sfären. 

Flera feministiska teoretiker har behandlat medborgarskap, politiskt inflytande och
uppdelningen privat/offentligt.43 Phillips menar att det privata och det offentliga är beroende
av varandra, jämställdhet i det privata är en förutsättning för jämställdhet i det offentliga.
Jämställdhet i bägge sfärerna är en förutsättning för demokrati. Att kvinnors dubbelarbete, på
arbetsplatsen och i hemmet, ger kvinnor nackdelar och män fördelar och att kvinnors
erfarenheter och identitet värderas annorlunda än mäns, är demokratiska problem eftersom det
hindrar kvinnor från att delta i den offentliga sfären på samma villkor som män.44 Okin menar
att så länge kvinnor förväntas ha större ansvar för barn och hem, så länge barnafödande
automatiskt kopplas ihop med barnuppfostran, så kommer samhället att vara strukturerat efter
kön. Män och kvinnor kommer att ha olika möjligheter till inflytande och representation
eftersom män och kvinnor förväntas göra olika saker. Kön, familj och rättvisa är
sammankopplat och arbetsdelningen en politisk fråga eftersom den begränsar kvinnors
möjlighet till inflytande.45

Uppdelningen mellan privat och offentligt och synen på män och kvinnor som två skilda
grupper är en utmaning för feminismen. Vilken ska vara grunden för jämställdhetsarbetet, att
kvinnor och män är lika och därför ska jämlikhet råda eller att kvinnor och män är olika och
att samhället måste förändras för att hantera dessa olikheter och att kvinnors perspektiv och
intressen måste synliggöras och uppvärderas i det offentliga? Phillips ställer i Engendering
democracy frågan hur vi kan om kvinnor och män är olika, hantera olikheten utan att göra den
fast och determinerande. Diskussionen om likhet/olikhet inrymmer också problemet med den
manliga normen, eftersom män har setts som den könsneutrale människan och medborgaren
så betyder det att om kvinnor och män är lika, så blir kvinnor behandlade som män eftersom
de är lika män. Om män och kvinnor är olika så är kvinnan avvikande och olik mannen,
normen.46 

Två punkter visar bristerna med diskussionen om likhet och särart, dels diskuteras frågan
utifrån mannen som norm, dels är kvinnor som grupp olika. Kvinnor kan inte ses som en
homogen grupp eftersom de förhållanden som kvinnor lever under, deras erfarenheter,
intressen och identiteter är olika.47 För att undvika att göra män och kvinnor till grupper med
fasta, determinerade identiteter, och därmed stå kvar vid den universella norm som
liberalismens fria individ utgör, så krävs en mer flexibel syn på likhet och olikhet. Detta är

                                                
43 T ex. Pateman (1989) Phillips (1991), Okin, Moller, Susan, Justice, Gender and the Family, (1989), Basic
Books, New York, 
44 Phillips (1991) s. 96ff
45 Okin (1989)
46 Phillips, (1991) s.36ff
47 Dominguez, Edmé, “Citizenship and women in Mexico” i Discussing Women´s empowerment. Theory and
Practice, Sida studier nr. 3 2001, s.88-111
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också nödvändigt för att undvika att determinera kvinnor som en grupp och ossynliggöra
andra strukturella faktorer som påverkar under och överordning t ex. etnicitet, sexualitet,
klass.48 bell hooks skriver att dessa faktorer kan motverka varandra, manlig svart sexism
motverkar arbetet mot rasism liksom kvinnlig vit rasism motverkar feminismens syften.
Därför borde feminismen och dess maktanalyser utvecklas så att kön inte osynliggör klass
eller etnicitet.49 

Det borde vara möjligt att diskutera jämställdhet utan att hävda antingen att kvinnor är lika
män och ska ha samma möjligheter och rättigheter eller att kvinnor är olika män och därför
behöver kvinnors intressen och perspektiv också tillvaratas. Rhode menar att vi borde
fokusera mindre på könsskillnader och mer på gender disadvantages för att på så vis kunna
studera kvinnors villkor med hänsyn till hur klass, etnicitet, sexualitet och den sociala
kontexten påverkar relationer mellan könen. Detta för att skapa feministiska strategier istället
för feminina stereotyper.50

2.3 Maktfördelning och representation

I universitetets jämställdhetspolitiska dokument står att det finns en sned maktfördelning
mellan könen som måste upphävas för att möjliggöra ett jämställt samhälle. Statistik från
Linköpings universitet visar könsfördelningen på olika nivåer inom universitetet, trots att
könsfördelningen är jämn på grundutbildningsnivå så blir andelen kvinnor lägre för varje nivå
i hierarkin och andelen kvinnor är starkt underrepresenterade på de högre posterna inom
universitetet.51 En del av jämställdhetsarbetet utifrån begreppets definition är att förändra den
sneda maktfördelning som finns, där män generellt sett har mer makt än kvinnor. En
maktfördelning som feminismen kritiserar. 52 

Yvonne Hirdman förklarar kvinnans underordning genom genussystemet, bestående av två
logiker. Issärhållandet av män och kvinnor, att män och kvinnor kategoriseras som två skilda
grupper som hålls åtskilda både i den offentliga och i den privata sfären.53 Den manliga
normens logik där mannen är normen för det normala och det allmängiltiga54. Då mannen
utgör normen utgör kvinnan undantaget från normen. Mannen är därför överordnad kvinnan.
Logiken om den manliga normen legitimeras genom isärhållandet av könen. Detta genom att
vissa föreställningarna om vad som anses manligt respektive kvinnligt ses som naturliga.
Därmed blir även logiken om mannen som norm naturlig.55 

                                                
48 Kritik har framförts att feminismen om den definierar kvinnor som en homogen grupp hamnar i samma fälla
som liberalismen gjort, det vill säga att kvinnan blir en vit, medelklass kvinna se t ex. Butler (1990)
49 Hooks, bell, Feminist theory – from margin to center, (2000) Pluto press, London, s. 16f
50 Rhode, Deborah, “The politics of Paradigms: Gender difference and Gender Disadvantages”,  s. 344-355 i
Phillips, Anne Feminism and Politics, (1998) Oxford University Press, New York
51 Linköpings universitets jämställdhetsplan 2002, s. 13f
52 Suffragetterna kämpade för kvinnlig rösträtt då kvinnor inte hade samma formella rättigheter som män, andra
vågens feminister på 60- och 70-talet kämpade för att synliggöra att män och kvinnor i praktiken ej har samma
möjligheter t ex. arbetsfördelning efter kön som gör att kvinnan  tvingas dubbelarbeta då hon lönearbetar och
arbetar i hemmet, 90-talets poststrukturalistiska och dekonstruktionistiska feminister menar att föreställningarna
och bilden om Kvinnan och det kvinnliga till skillnad från Mannen och det manliga gör kvinnor underordnade
män. Gemensamt är att ifrågasätta, synliggöra och förklara kvinnans underordning.  Larsson, Lisbeth (red)
Feminismer, (1996) Studentlitteratur, Lund, Inledning
53 Hirdman, Yvonne ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning” i Kvinnovetenskaplig
tidskrift Nr 3 (1988) s. 49
54 Hirdman (1988) s. 63
55 Hirdman (1990) s. 8f
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Enligt genussystemet beror den sneda maktfördelningen på att kvinnor och män förväntas
vara olika och göra olika saker och att mannen ses som norm och de egenskaper som
definieras som manliga är normen för hur makthavare ska vara. När politisk representation
diskuteras eller representation av män och kvinnor i näringslivet och, i det här fallet
universitetet behandlas, så behandlas problemet utifrån kvinnors underrepresentation. Phillips
menar att genom att vända på problemet, det vill säga inte behandla frågan som en frånvaro av
kvinnor utan som närvaro av män så är det möjligt att undersöka hur det manliga har format
politisk teori och praktik.56 Detta innebär att det inte räcker att få in fler kvinnor i olika
sammanhang, systemet måste ändras i grunden och gamla begrepp omvärderas för att
jämställdhet ska vara möjlig.

Andelen kvinnor och män som finns representerade på olika poster och inom olika områden i
samhället diskuteras ofta i samband med jämställdhet. Här återkommer dilemmat med likhet
och särart. Vad är grunden till att det bör finnas en jämställd representation? Att kvinnor och
män är lika och därför ska det av rättvisskäl finnas en jämn könsfördelning, eller att kvinnor
och män är olika och att kvinnors perspektiv och intressen måste synliggöras och
uppvärderas? Eduards diskuterar hur vi kan hantera könsskillnader utan att fortsätta att göra
dem till könsskillnader.

Istället för att blott och bart konstatera könsskillnader, och ge spelrum för redan befästa tolkningar,
bör frågorna explicit handla om bakomliggande normer, intressemotsättningar och maktrelationer.
Med frågor grundade i ett uttalat maktperspektiv borde förekomsten av könsskillnader och
skapandet av könsskillnader kunna knytas ihop. Vi både ”är” och ”görs” parallellt. 57

Genom (synlig)görande av skillnader mellan könen cementeras skillnader och ojämlikhet
mellan män och kvinnor. Därför borde enligt detta resonemang grunden till
jämställdhetsarbete och feministisk analys vara ett maktperspektiv som analyserar
bakomliggande normer och maktrelationer. Det räcker inte med att tillföra kvinnor till
mansdominerade områden, utan en analys av varför representationen ser ut som den gör. För
att undersöka politisk representation utan att framställa kvinnor och andra
underrepresenterade grupper som misslyckade, eftersom de jämförs med den manliga normen
av representation, är det viktigt att analysera beteendet hos dem som sitter i maktposition och
finns representerade.58 Finna de normer, värderingar och konkreta fördelar som gör att dessa
grupper finns representerade. För reell jämställdhet behövs synliggörande av de normer och
värderingar som gör inte bara att vissa grupper har nackdelar, men att andra grupper har
fördelar. 

2. 4 Arbete

Pateman diskuterar kvinnans roll som arbetare i den offentliga sfären och hur hon som
deltagare i politiska sammanhang påverkas av indelningen privat/offentligt. Mannen är den
som är given i det offentliga sammanhanget, han är arbetaren och kvinnan är i första hand
moder och i andra hand arbetare och deltagare i det offentliga.59 Kvinnans roll som arbetare
och medborgare visar hur uppdelningen mellan privat och offentligt speglar mannen som

                                                
56 Phillips (1991) s. 2
57 Eduards, Maud,  ”Att (synlig)göra skillnad” i Bang – feministisk kulturtidskrift nr 1 2002, s. 27
58  Bourque, Susan. Grossholtz, Jean, “Politics as an unnatural practice: Political science looks at female
participation” i Phillips, Anne (1998) 
59 Pateman hänvisar i detta resonemang till Eisenstein som skriver i The radical future of liberal feminism,
Longman, New York, 1980, s.207-208 om den arbetande modern som är moder i första hand och arbetare i andra
hand. 
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norm för arbetaren och medborgaren. Kvinnor har fortfarande huvudansvaret för hem och
barn, och som arbetare arbetar hon två skift, ett på arbetsplatsen och ett i hemmet. Männens
arbete utförs i det offentliga, på arbetsplatsen. Då kvinnor har sekundär status som arbetare
och dubbel arbetsbörda så begränsas möjligheterna att delta i och ha inflytande över
demokratiska frågor på arbetet och i andra sammanhang. Pateman identifierar tre områden i
arbetslivet som visar hur kvinnors villkor ser annorlunda ut än mäns i arbetslivet, dessa tre
områden visar att kvinnans status som individ är en demokratisk fråga. Förekomsten av
sexuella trakasserier på arbetsplatser visar hur sexuella relationer och individens status (t ex.
föreställningen att en kvinna håller med så länge hon inte säger nej) påverkar den offentliga
sfären. Diskriminering på grund av kön är ett annat problem som måste bekämpas innan
kvinnor kan ha samma möjligheter som män i den offentliga sfären. Slutligen finns en
arbetsfördelning efter kön, där kvinnor arbetar inom låglöne- och lågstatusarbeten där
möjligheterna att delta politiskt och påverka sin arbetssituation är mindre än på andra
arbeten.60

I Sverige har den socialdemokratiska välfärdsstaten haft stor påverkan på
jämställdhetspolitiken, dels eftersom den varit konstitutionaliserad och mycket initiativ har
kommit uppifrån, dels eftersom fokus varit på kvinnor som en grupp förvärvsarbetare. Staten
har haft en aktiv roll i att omfördela resurser och på så vis garantera medborgaren ett socialt
grundskydd, samt att jämna ut socioekonomiska skillnader mellan män och kvinnor.61 Även
stora strukturella förändringar, t ex. behov av mer arbetskraft har gjort att kvinnor i större
utsträckning än tidigare förvärvsarbetar. Trots att män och kvinnor på så vis blir mer
jämställda och kvinnor deltar i den offentliga sfären, och kvinnors ekonomiska beroende av
män minskar, så är arbetsmarknaden inte jämställd. Kvinnors löner är generellt sett lägre än
mäns och arbetsmarknaden är könssegregerad.62

Arbetsfördelningen efter kön för också med sig att det i många fall bildas sätt att umgås,
sociala kontaktnät och jargonger baserade på könstillhörighet. Detta verkar exkluderande för
män i kvinnodominerade yrken och kvinnor i mansdominerade yrken. Eftersom ITN är en
mansdominerad institution fokuseras på hur den sociala arbetsmiljön på en mansdominerad
arbetsplats verkar exkluderande för kvinnor. 

Gerd Lindgren menar att arbetsdelningen har sitt ursprung i relationerna mellan män. I hennes
avhandling gjordes en rad arbetsplatsstudier och i dessa fann hon att skillnaden mellan könen
markerades genom att männen talade om kvinnorna när de inte var närvarande och om sig
själva när kvinnorna var med. Hos männen fanns också en samhörighet mellan olika
positioner, till exempel att chefen kunde fråga männen som arbetade ”på golvet” hur enskilda
kvinnor arbetade. Det fanns en gemenskap mellan männen som uteslöt kvinnor, eftersom
själva gemenskapen i sig var grundad på könstillhörighet.  De relationer som skapades mellan
manliga arbetskamrater och det som var viktigt i dessa, begränsade vilka relationer dessa män
kunde ha till kvinnliga arbetskamrater. 63 

Detta innebär att i en mansdominerad miljö kan kvinnor ha formellt sett samma möjligheter,
men inte i praktiken eftersom män som grupp har en gemenskap som utesluter kvinnor.
Lösningen kan tyckas vara att kvinnor sinsemellan skapar samma gemenskap. Harriet Holter
menar att på grund av maktrelationen mellan könen så är detta ingen lösning. Män söker
                                                
60 Pateman, Carole (1989), s. 220ff
61 Lindvert, (2002) s.54f
62 Ibid. s.50f
63 Lindgren, Gerd, Broderskapets logik i Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 1 1996, s. 4f
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bekräftelse i den egna gruppen, som representanter för det överordnade könet.64 Att kvinnor
sluter samman blir det samma som att inte göra anspråk på makt och inflytande.65

Åtskillnaden mellan könen blir grunden för fortsatt åtskillnad mellan könen. Om män umgås
med män kommer de kvinnor som kommer in på denna arbetsplats att få svårt att bli sedda
kollegor eftersom de i första hand ses som just kvinnor. Att kvinnor i större utsträckning än
män exkluderas från det sociala kontaktnätet gör också att de har svårare att ha inflytande och
avancera inom organisationen. 

Precis som att det finns föreställningar om vad män och kvinnor är, så finns också
föreställningar om olika yrken. Föreställningar som påverkar män och kvinnors val av yrke
och karriärväg. För kvinnor i slutet av sin grundutbildning som överväger att gå vidare till
forskarutbildning kan föreställningar om vad en akademisk karriär innebär ha stort inflytande
över valet att göra eller inte göra akademisk karriär. Edmé Dominguez och Inga Wernersson
har genomfört en intervjustudie med unga kvinnor i slutet av sin grundutbildning i syfte att
undersöka deras bild av forskaryrket. Resultatet av undersökningen var att det som kvinnorna
upplevde som problematiskt i forskaryrket till skillnad från andra arbeten, var svårigheten att
kombinera familj och karriär, oro för ekonomisk osäkerhet och oreglerad arbetstid som gör att
forskare väljer bort sina intressen. Slutsatsen i artikeln är att om fler unga kvinnor ska söka till
forskarutbildningarna så borde forskning bli som ett ”vanligt jobb” med bättre ekonomiska
villkor och ökad trygghet.66 

2.5 Jämställdhetsbegreppet och åtgärder för jämställdhet

Genom att se män och kvinnor som två grupper som förutsätts ha skilda intressen och
egenskaper så skapas föreställningar om män och kvinnor. Detta gör att varje man och kvinna
måste förhålla sig till dessa föreställningar och antingen passa in i normen och därmed vara
avvikande i en mängd sammanhang, eller avvika från denna. Hur individen än väljer så
kommer han eller hon att vara avvikande i några sammanhang. Väljer jag att passa in i
normen kvinna så blir jag t ex. automatisk avvikande i normen professor i fysik. De
föreställningar som finns om män och kvinnor är inte bara knutna till den privata sfären och
individens sätt att vara eller välja. Dessa föreställningar genomsyrar hela samhället. Så länge
dessa föreställningar och normer påverkar hur en individ förväntas vara, bete sig och vilka
egenskaper och intressen denne förväntas ha så kommer män och kvinnors villkor och
möjligheter att se olika ut. Diskursen sätter på så vis ramarna för vad vi uppfattar som möjligt
utifrån könstillhörighet. 

Den feministiska kritiken av det socialliberala medborgarskapet synliggör hur detta sker
genom att visa att det till synes könsneutrala medborgarskapsbegreppet osynliggör faktorer
som t ex. kön, klass, sexualitet och etnicitet. Den manliga normen och det könsneutrala
medborgarskapet visar hur ett samhälle kan ha samma formella rättigheter, skyldigheter och
möjligheter men i realiteten ändå inte vara jämställt. Detta eftersom den norm som finns för
individer i den offentliga sfären är manlig och eftersom den könsneutrala
individuppfattningen som ligger till grund för t ex. lagstiftning, organisering av arbetslivet,
vård av barn och äldre utgår från denna norm vilket gör att ett till synes könsneutralt beslut
kan påverka män och kvinnor på skilda sätt vilket kan leda till att deras möjligheter i

                                                
64 Lindgren, Gerd, Broderskapets logik i Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 1 1996, s. 4f (Lindgren hänvisar till
Holter, Harriet (red) Kvinnor i felleskap, (1982) Universitetsforlaget, Oslo,) 
65 Ibid s. 5
66 Dominguez, Edmé, Wernersson, Inga, ”Inga gummor med glasögon – Kvinnor, forskning, familj” i
Feministiskt perspektiv nr 2 årgång 2000
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praktiken ej är lika. Det könsneutrala medborgarskapet förutsätter att individer i
subjektspositionen medborgare ska vara lika, att som medborgare kommer andra diskurser
som påverkar våra möjligheter och villkor vara irrelevanta. För att skapa reell jämlikhet och
jämställdhet krävs ett synliggörande av faktorer som kön, klass, sexualitet och etnicitet och
den manliga normen, då kan medborgarskapet bli en position där alla har samma möjligheter. 

Utifrån den feministiska teoretiska diskussion som presenterats framträder ett problem med
praktiskt jämställdhetsarbete. Det krävs medvetenhet om, inte bara hur icke nådd jämställdhet
yttrar sig, utan även hur den uppkommer, annars finns risken att åtgärder för jämställdhet
riskerar att få endast kosmetisk effekt, genom att få in fler kvinnor i olika sammanhang så ser
verksamheten ut att vara jämställd. Risken finns också att om jämställdhetsarbetet begränsas
till att arbeta med symptomen istället för orsaken till icke nådd jämställdhet mellan könen så
kommer diskussionen om jämställdhet mellan könen att fokuseras vid att grupperna är olika
och att man genom insatser grundade på dessa olikheter (t ex. att skapa civilingenjörsprogram
med mindre matematik och mer design för att detta anses locka fler kvinnor) riskerar att
cementera och reproducera skillnaderna. Kön som determinerad och fast faktor kvarstår och
de bakomliggande orsakerna till icke nådd jämställdhet finns kvar. Som Eduards skriver i Att
(synlig)göra skillnad så tror jag att jämställdhetsarbete, för att undvika att fastna i en fälla där
symptomen på ett icke jämställt samhälle åtgärdas framför orsakerna, måste vara feministiskt
i den mening att det krävs en analys av bakomliggande normer och maktrelationer.67 Då blir
det nödvändigt att undersöka och synliggöra kvinnors möjligheter och villkor inom
universitetet, men även mäns. Phillips uttrycker det som inte en frånvaro av kvinnor utan en
närvaro av män.68 Denna analys innebär att inte bara kvinnor ska ses som kön utan att även
män skiljs från den könsneutrala normen och betraktas som kön. 
 

3. Attityder till jämställdhet på ITN

3.1 Genomförandet av intervjuerna

Den empiriska undersökningen består av kvalitativa djupintervjuer med tolv anställda på ITN.
Urvalet baserades på en lista över anställda på institutionen ordnad efter befattning, utifrån
vilken ett slumpvist urval gjordes. Syftet var att det personer med olika arbetsuppgifter på
institutionen skulle medverka. Att både män och kvinnor ingick i urvalet prioriterades på så
vis att urvalet viktades för att få med kvinnor. En jämn könsfördelning var inte möjlig då 83
procent av de anställda på institutionen är män och av kvinnorna arbetar majoriteten inom
administrationen. Att intervjua ett stort antal administratörer skulle leda till att
undersökningen koncentrerades till en del av institutionen istället för att lyfta fram attityder
från olika håll på institutionen. Resultatet blev att en fjärdedel av informanterna är kvinnor.
Urvalet ser ut som följer: två professorer, två doktorander, fyra adjunkter, tre lektorer och en
administratör.

Kontakt med informanterna togs via e-post, där syftet med undersökningen presenterades. Till
de som inte svarat i första omgången skickades en påminnelse via email. Innan intervjuerna
genomfördes funderade jag på om de mest positivt inställda till jämställdhet var de som valt
att delta och att urvalet därför skulle komma att bli missvisande. Av de intervjuer som gjordes

                                                
67 Eduards (2002), s. 27
68 Phillips (1990) s. 2
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framkom dock att bland de som deltog  fanns både positiva och kritiskt inställda till
jämställdhet. Intervjuerna genomfördes under mars och april på informanternas arbetsplats
och tog mellan 45 minuter och en och en halv timme. Vid intervjuerna användes
semistrukturerade frågeformulär med relativt öppna frågor, i syfte att få informanterna att
diskutera jämställdhet utifrån egen uppfattning. Två testintervjuer genomfördes för att prova
frågeformuläret. Genom att använda flera olika infallsvinklar på jämställdhet, frågorna
behandlade både jämställdhet som begrepp, men också konkret jämställdhet i arbetsmiljön på
institutionen, var förhoppningen att synliggöra attityder till jämställdhet. Intervjuerna spelades
in på band och transkriberades ordagrant för att vid analysen kunna utgå från vad som
verkligen sades vid intervjuerna. En informant godkände inte att intervjun spelades in, istället
används minnesanteckningar från intervjutillfället.69 

Under arbetets gång har jag varit medveten om att viss intervjuareffekt kan uppstå, då det
genom att jag fått i uppdrag av institutionen att genomföra denna undersökning framkom för
informanterna att jag är intresserad av och tycker att det är viktigt med jämställdhet. Vid
intervjuerna var jag medveten om detta och försökte framförallt att lyssna utan att själv
påverka diskussionen. Under arbetets gång har jag använt mig av Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådets etiska riktlinjer för forskning.70 För att uppfylla
konfidentialitetskravet så har jag i urvalet av citat som förekommer i uppsatsen undvikt att
välja citat där det är möjligt att identifiera vem som talar. 

3.2 Män och kvinnor som två olika grupper 

Under intervjuerna är skillnader mellan könen påtalade och återkommande. Skillnaderna
verkar också avgörande för informanternas syn på jämställdhet, och behovet av åtgärder för
jämställdhet. Synen på män och kvinnor som två skilda grupper är grunden i Yvonne
Hirdmans genussystem där män och kvinnor utgör en genusdikotomi. Män och kvinnors
egenskaper definieras som motsatspar, om kvinnor tänker konkret så tänker män abstrakt.
Dessa motsatspar inrymmer även en värdering där det ena är bättre än det andra.
Genusdikotomin innebär att män och kvinnor förväntas inneha vissa egenskaper och intressen
samt bete sig på ett visst sätt.71 

Enligt Laclau och Mouffes teori om diskursiv gruppbildning kan gruppbildningen män och
kvinnor och konsekvenserna av denna förstås. Distinktionen av män och kvinnor som grupp
bygger på kontrasten mellan dessa, egenskaper gemensamma inom gruppen verkar relevanta
och gemensamma egenskaper mellan grupperna och skillnader inom grupperna irrelevanta.72

På så vis skapas en gruppindelning som begränsar och determinerar individers identitet och
sociala handlingar utifrån könstillhörighet. I intervjuerna framställs män och kvinnors
egenskaper efter en genusdikotomi. Om män är det ena är kvinnor det andra, mäns egenskaper
nämns sällan utan referens till kvinnans motsatta egenskap och vice versa. En av skillnaderna
som görs återkommande är att familj och socialt liv är viktigare för kvinnor medan karriär och
att tjäna pengar är viktigare för män. Kvinnor är mer intresserade av mjuka ämnen som

                                                
69 Det transkriberade materialet finns att tillgå hos författaren.
70 Dessa innehåller krav på att forskaren ska upplysa informanterna om syftet med undersökningen, att det är
frivilligt att delta och hur studien kommer att genomföras. Att informanterna samtycker och själv bestämmer på
vilka villkor denne deltar i undersökningen, att informanterna i undersökningen inte kan identifieras när studien
presenteras, och att materialet inte kommer att delges någon annan och enbart användas för forskning.
HSFR Etikregler, http://www.hsfr.se/regler.html 2002-03-01 kl. 11:35
71 Hirdman, (1988) s. 49 och s. 63,Hirdman (1990) s. 8ff
72 Winther, Jörgensen, & Phillips  (2000) s.51 ff.
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humaniora, språk, vård och omsorg och män är mer intresserade av datorer, teknik och
matematik. 

Det jag tror att det beror på är just det att kvinnorna är känsligare eller de tänker mer på
humanistiska saker, de är mer intresserade av romaner eller om man ska säga, men killarna är
kanske mer intresserade av andra typer av ämnen, det ligger i någonting i det. 73

Kvinnor är passiva och män tar för sig mer, armbågar sig fram, är kaxigare och tänker
hierarkiskt. Kvinnor tänker konkret och män abstrakt, de tänker i långa kedjor. Män fördjupar
sig mer, fokuserar, avgränsar sig och kvinnor är generalister, ser helheten, ser saker ur ett brett
perspektiv och är bättre på att hantera flera saker samtidigt.74 

Skillnad mellan man och kvinna är att kvinnan kanske ser det här med helheten på ett annat sätt än
vi män. Det gör att man tittar olika på karriären också kan jag tänka mig.75

De uttalade skillnaderna mellan män och kvinnor är också en spegling av de förväntningar
som knyts till könet. Även om de flesta informanter svarar att män och kvinnor har samma
förutsättningar för en akademisk karriär inom det tekniska området, så förklaras den sneda
arbets- och maktfördelningen, ojämn könsfördelning inom olika områden i samhället, och
bristande möjligheter att välja livsbana oavsett kön med just skillnader i egenskaper och
intressen mellan män och kvinnor. Skillnaderna som görs blir förklaringar till att samhället
och universitetet inte är jämställt. Iris Marion Young menar att denna typ av tänkande där
olika grupper antas ha essentiella skillnader gör att grupper blir marginaliserade och
osynliggjorda. Då starka grupper definierar sig själva som norm och andra grupper ses som
essentiellt olika kommer förklaringen till att grupperna ej är jämlika eller jämställda ligga i
den marginaliserade gruppens egenskaper i stället för strukturella förklaringar.76 

Diskursen om könen, begränsar genom gruppbildandet, kvinnor ses som en grupp eftersom de
inte är män. Då vissa grupper dominerar en institution och kan sägas utgöra normen för
denna, i det här fallet män inom det tekniska området, kommer diskursen om vad det innebär
att arbeta inom detta område att påverkas av innebörden av att vara man. Genom antagandet
att institutioner är könsneutrala osynliggörs detta, för att synliggöra detta blir det nödvändigt
att undersöka olika gruppers villkor och möjligheter. Att definiera kvinnor som en grupp är
inget självändamål, men i syfte att synliggöra normer och värderingar är det intressant att
undersöka hur kvinnor som grupp har andra möjligheter och villkor än män som grupp. I
intervjuerna finns olika synsätt på vad som är grunden till att män och kvinnor definieras som
två grupper, här finns de som anser att män och kvinnor av naturen har olikheter som gör att
de är två skilda grupper och de som anser att den sociala och kulturella kontexten gör män och
kvinnor till två skilda grupper, de allra flesta av informanterna hamnar någonstans mellan
dessa förklaringar. 

Jämställdhetsarbetet kommer att se olika ut beroende på hur icke nådd jämställdhet förklaras.
Här reflekteras återigen grunden för varför män och kvinnor ses som två grupper. Av
förklaringar där män och kvinnor har olika egenskaper och intressen följer antingen ett
jämställdhetsarbete inriktat på att anpassa utbildning, forskning och arbetsmiljö efter den
                                                
73 7. Man, Lektor 020321
741. Kvinna, Adjunkt 020312, 2. Man, Lektor 020314, 4. Man, Lektor 020315, 5. Man, Adjunkt 020319,
6. Kvinna, Adjunkt, 020321, 7. Man, Lektor 020321, 8. Man, Doktorand 020322 (Minnesanteckningar), 9. Man,
Professor 020328, 10. Kvinna, Administratör 020405, 11. Man, Doktorand 020411, 12. Man, Professor 020417
75 2. Man, Lektor 020314
76 Young  (1999) och (1990).
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underrepresenterade gruppen, i detta fall kvinnors kvinnliga intressen och egenskaper, eller
inget jämställdhetsarbete över huvudtaget då t ex. ojämn könsfördelning i arbetslivet och en
hierarkisk ordning där män har högre poster än kvinnor inte är ett problem eftersom detta
beror på att män och kvinnor är olika, vill och kan olika saker. Det kan också finnas värde i
skillnaderna mellan könen, som skapar motvilja mot åtgärder som påverkar könsfördelningen
i arbetslivet eller på olika poster i en hierarki, eftersom detta skulle göra att skillnaderna
mellan könen suddas ut. Av förklaringar till icke nådd jämställdhet som grundas på att män
och kvinnor har olika möjligheter och villkor i samhället följer att en institution kan vara
kvantitativt jämställd utan att i realiteten vara jämställd. De strukturer, normer, tankesätt och
förställningar som gör att män och kvinnor inte har samma förutsättningar kan finnas kvar. 
I intervjuerna uttrycker tre personer oro för att jämställdhetsåtgärder ska leda till att
könsskillnader suddas ut, att kvinnor görs till män och män till kvinnor.77 Könstillhörigheten
eller de egenskaper som konstituerar denna tycks vara föränderlig. 

Nej, dels jag menar jag är ju positiv (till jämställdhet), samtidigt så funderar jag lite på vad det
leder till i långa loppet? Kvinnor i maktpositioner, vad kommer att hända då? Tappar vi något då,
det här bra, jag vet inte. Kommer kvinnan också att sugas upp i maktstruktureringar och ändra sig
och bli man ? 78

De allra flesta uttrycker att skillnader mellan män och kvinnor har sitt ursprung i en
kombination av biologiska, genetiska skillnader, tradition och uppfostran och uppväxt. Män
och kvinnor föds olika, sen gör dessa olikheter att män och kvinnor får olika roller.
Traditioner och uppfostran förstärker eller bibehåller de ursprungliga skillnaderna och
könsrollerna.79 Tre personer i undersökningen anser att skillnaderna helt beror på genetiska
skillnader, biologi eller naturen.80 Tre andra personer menar att skillnader mellan könen beror
främst på kulturell och social påverkan där män och kvinnor uppmuntras att bli olika.81 Att
diskutera skillnad eller likhet mellan könen är inte uppsatsens syfte men synen på män och
kvinnor som skilda grupper och konsekvenserna av dessa representationer får följder för
jämställdhetsbegreppet, därför blir det relevant att synliggöra hur grupperna konstitueras och
vilken betydelse de tillskrivs i intervjuerna och kanske framförallt spännvidden som finns
mellan de olika synsätten och dess konsekvenser för jämställdhetsåtgärder. 

3.3 Jämställdhetsbegreppets definition

Ordet jämställdhet har skilda innebörder för olika människor och i olika sammanhang. Att
jämställdhet innebär lika villkor eller lika möjligheter är den definition som de flesta
informanterna ger. 

Jämställdhet har ju en massa olika innebörder då, men grundinnebörden på något sätt för mig är
lika villkor. Det är det viktigaste att alla ska ha samma chans, sen kan man då måla ut att
jämställdhet medför en massa olika saker på olika nivåer, att det bara är lika villkor räcker inte för
att man ska ha jämställdhet utan det måste också finnas proaktiva åtgärder för att skapa de
möjligheterna.82
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De allra flesta definierar jämställdhet som lika möjligheter till personlig utveckling i form av
möjlighet att göra karriär. I denna definition betonas lika lön för lika arbete och att ingen ska
hindras i karriären på grund av fördomar om män eller kvinnor.83

Jämställdhet det är ju att alla ska få möjlighet att utvecklas, alla ska få möjlighet att framföra sina
synpunkter utan att behöva gå sårbar för att man är av ett visst kön eller av en viss ras eller
någonting. Sen måste det ju betraktas lönemässigt. Jag vet att en kollega sa att snart så anmäler jag
lönenämnden eller min chef för jag anser att jag gör ett lika bra arbete som mina manliga kolleger
men jag får inte lika mycket lön. Så man måste ju ha jämlikhet där. 84

Lika behandling och rätten att inte bli diskriminerad eller hindrad i karriären på grund av
fördomar om kön är definitionen av jämställdhet hos tre intervjupersoner. Två av dem
påpekar att jämställdhet inte bara handlar on kön, utan även etnicitet.85 

Ja då är det diskriminering till exempel. Jämställdhet är motsatsen till diskriminering, det är det
enda och det finns olika sorters jämställdhet, kvinnor och män eller folk med andra etniska
bakgrunder.86

Jämställdhetsbegreppet har hos två intervjupersoner en uttalat negativ innebörd. Samhället är
redan jämställt. Därför riskerar jämställdhetsdebatten att resulterar i att kvinnor får fördelar
framför män, som därmed diskrimineras.

Jämställdhetsdebatten i Sverige har gått för långt, om man jämför med grannlandet Danmark t ex.
där har de uppnått jämställdhet och där pratar de inte mer om det. Men i Sverige har vi militanta
feminister som vill dra det ändå längre och bli positivt diskriminerade och då blir det fel åt andra
hållet.87

Ja för tillfället tycker jag att det är en massa gnabb och tjabb och att det har blivit en massa, jag ser
det som något negativt för tillfället att det har blivit för mycket och för tramsigt. Att det ska vara
precis lika, vilket jag tycker att det behöver det väl inte vara, jag menar vi har ju olika
förutsättningar. Jag har inget emot om en kvinna får något, men hon ska inte få det bara för att
hon är kvinna och dit har vi nästa kommit och det gäller liksom inte bara män och kvinnor utan det
gäller invandrare och svenskar. Jag tycker att det har blivit för bra helt enkelt det är min syn, så
ordet jämställdhet är för tillfället något negativt laddat.88

Jämställdhet ses som uppnått i och med lika formella rättigheter. Därmed finns inget behov av
jämställdhetsåtgärder eftersom det innebär att kvinnor får fördelar framför män. I detta synsätt
behandlas jämställdhet som om det vore en kvinnofråga och en invandrarfråga, jämställdhet
innebär att dessa grupper ska få fördelar framför män och svenskar. 

Det framkommer i intervjuerna skilda förhållningssätt inför olikheterna och deras betydelse
för individers möjligheter och villkor inom universitetet. De flesta anser att män och kvinnor
är olika, och för att få ett jämställt samhälle bör samhället anpassas efter olikheterna. Ett
exempel på lika villkor och möjligheter kan då vara att utbildning bör vara anpassad så att den
passar både män och kvinnor. Om skillnaderna å andra sidan betraktas som i sig värdefulla,
men att olika egenskaper och intressen är orsaken till att män och kvinnor gör olika saker i
samhället och att det inte finns ett värde i att föra in dessa egenskaper, perspektiv och
intressen på andra områden, så är lika villkor och möjligheter främst formella rättigheter, att
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var individ oavsett kön har rätten att läsa vilken utbildning som helst, men det är inte
problematiskt att utbildningen passar olika bra för män och kvinnor. Tre personer i
undersökningen förklarar att samhället inte är jämställt med att säga att samhället i stort och
universitetet specifikt är format efter manliga normer.89 Detta innebär att lika villkor och
möjligheter kräver en omvärdering av värderingar och strukturer, för att män och kvinnor i
realiteten ska ha samma möjligheter och villkor till akademisk karriär.

I jämställdhetsbegreppet finns en spänning mellan individ och grupp och mellan
förutsättningar i form av individuella egenskaper och intressen och de villkor och möjligheter
som samhället ger. Individer måste ha möjlighet att välja efter egenskaper och intresse vad de
vill göra, men så länge det finns en maktfördelning och arbetsfördelning som gör att män och
kvinnor inte har samma förutsättningar så kommer enskilda män och kvinnor att påverkas av
grupperna män och kvinnors villkor och möjligheter. Diskursen om män och kvinnor som två
skilda grupper begränsar individer och eftersom de inte ses som könsneutrala individer utan
som män eller kvinnor. Maud Eduards beskrev hur vi genom att synliggöra skillnader mellan
könen cementerar och reproducerar just de skillnader mellan män och kvinnor som ligger till
grund för det system vi har idag, där män och kvinnor arbetar med olika saker och män sitter
på högre poster.90 Genom att konstatera att det finns skillnader mellan könen utan att
problematisera bakomliggande normer och maktstrukturer, förklaras ojämställdheten med just
dessa skillnader. Skillnaderna legitimerar på detta vis ojämställdheten. Genom användandet
av skillnader som förklaring till könssegregering reproduceras  könsdiskurserna och då
diskurserna sätter gränser för vad vi uppfattar som möjligt och meningsfullt att göra, så
begränsas kvinnors och mäns möjligheter. Att synliggöra könsskillnader utan att
problematisera dessa blir ett sätt att bevara könsdiskursen, att problematisera bakomliggande
normer och maktstrukturer ett sätt att förändra den. Att hävda att kvinnor och män som
grupper har skilda och icke jämställda villkor och att det utifrån detta finns ett behov av
jämställdhetsåtgärder kräver också fortsatt fokus just på män och kvinnor som grupp och inte
som individer. 

I en intervju är jämställdhet en samverkan mellan arbetsliv och privatliv, lika möjligheter i
karriären och delat ansvar för hem och barn. 

Sen med jämlikhet så ligger ett ansvar på mannen om kvinnan ska få det bättre. Okej om de är ett
par som är akademiker då gäller det ju att jag som man tar ett ansvar hemma. Kringverksamheten
där. En man som har en kvinnlig akademiker, det måste man ju lösa också , det är inte bara så att
man ska lösa allt inom den akademiska världen. Det är hela tiden en samverkan med allt
runtikring. 91

Det privata och det offentliga påverkar varandra och samverkar när det gäller män och
kvinnors möjligheter och villkor. I citatet uttrycks att det inte är kvinnans ansvar att förbättra
sin situation, utan även mannens ansvar att se till att privatliv och arbetsliv samverkar.
Pateman skriver att mannen är den givna arbetaren och att kvinnan i första hand är moder och
i andra hand arbetare.92 Män och kvinnor kategoriseras efter dikotomier där det ena är bättre
än det andra. Så länge kvinnor har eller förväntas ha största ansvaret för hem och barn,
kommer mannen att vara en bättre arbetare. För att män och kvinnor ska ses som jämlika i
rollen som arbetare och i hemmet så krävs att även mannen förväntas, och faktiskt har lika
stort ansvar för hemmet. På så vis skulle även dikotomiseringen av privat och offentligt tappa
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sin laddning eftersom de skulle vara två sfärer som är lika viktiga och som samverkar, istället
för att vara ett konkurrerande motsatspar. Här syns olika diskurser om kön, arbete,
barnuppfostran och privat/offentligt. Att privat och offentligt ses som två konkurrerande
sfärer, att kvinna innebär moderskap, att barnafödande innebär att det är kvinnans ansvar med
barnuppfostran. Allt detta påverkar och begränsar mäns och kvinnors möjligheter eftersom
innebörden av att vara kvinna eller man är sammankopplad med innebörden av privat och
offentligt. Genom praktiken sätter diskursen upp ramarna för vilken mening vi lägger i dessa
begrepp, på så vis verkar diskursen begränsande för individer eftersom det inte längre är helt
fritt att välja beroende på egenskaper och intressen, könstillhörigheten har fått så stor
betydelse att våra alternativ och handlingar har olika innebörd beroende av kön. Eftersom
män och kvinnor ses som olika så är inte heller deras handlingsalternativ de samma. Vad som
förväntas eller verkar meningsfullt för en man behöver inte vara det för en kvinna, på så vis
begränsar diskurser.

3.4 Vikten av jämställdhet 

Majoriteten av informanterna anser jämställdhet och jämställdhetsåtgärder vara viktiga, men
av olika anledningar. Några svarar att det är viktigt eftersom alla ska ha samma möjligheter
och värde oavsett kön. De traditioner och roller som påverkar hur vi ser på och behandlar män
och kvinnor i samhället idag skapar behov av jämställdhetsåtgärder så att alla i realiteten får
samma möjligheter och villkor.93 Tre personer tycker män och kvinnor inte har samma
möjligheter eftersom samhället är mansdominerat. Detta innebär att även vid jämn
könsfördelning på en arbetsplats så behöver arbetsplatsen inte automatiskt vara jämställd.
Detta beror på hur ledningsstrukturen ser ut och vilka status- och maktförhållanden som
finns.94 Jämställdhet påverkas i denna motivering inte bara av vad män och kvinnor är, utan
av vad vi tror och förväntar oss att de ska vara. Diskurser om kön påverkar vilka möjligheter
män och kvinnor har i praktiken. Hur vi uppfattar män och kvinnor och vilken innebörd vi
lägger i kön påverkar både våra faktiska sociala handlingar och våra möjligheter. 

Flera personer motiverar insatser för ökad jämställdhet med vikten av att tillvarata både män
och kvinnors intressen, eftersom de är olika tillför de arbetsplatsen något.95

Det är ju som jag sa det behöver utjämnas. Lösas upp, det måste man ju hålla med om att varje
gång som man ser i konflikter och så att de kvinnliga perspektiven och infallsvinklar är med så är
det ju bra.96

Ja, jag tror att man har lite olika synsätt som man och kvinna och jag tror att båda synsättet måste
få bli gällande för att det ska bli bra.97

Skillnader mellan könen används som motivering för jämställdhetsåtgärder. Fler kvinnor
inom teknikområdet är bra, på grund av att de är kvinnor och därmed förväntas medföra andra
egenskaper, perspektiv och infallsvinklar än män. Denna motivering innebär att kvinnor bör
ha samma möjligheter som män på grund av att de är olika män. Jämställdheten grundas på,
inte bortser från, kön och könsskillnader. På detta vis blir kön en determinerande faktor, det
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kvinnliga i motsats till det manliga blir ett villkor för jämställdhet. Phillips menar att på så vis
ses mannen ses som könsneutral och kvinnan som kön då kvinnan definieras som mannens
motsats, och bara kan vara jämställd i egenskap av dennes motsats.98 Eftersom mannen
fortfarande är norm så kommer män och kvinnor inte att ha samma möjligheter och villkor.
Att använda kvinnors skillnader från män som motivering till jämställdhet begränsar även
genom förutsättningen att kvinnor är på ett visst sätt. Kvinnor reduceras till en homogen
grupp med vissa egenskaper, intressen och sätt att vara och göra.99 Gruppen kvinnor
definieras utifrån det de inte är, män, och reducerar andra skillnader, till exempel erfarenheter,
kompetens och intresse. På detta vis bibehålls könsdiskursen och reproduceras genom
jämställdhetsåtgärder grundade på könsskillnader. Därför kan vi inte tala om olikhet som
grund för jämställdhet utan att analysera bakomliggande maktstrukturer och normer.

Att motivera jämställdhetsåtgärder med behovet av kvinnliga perspektiv är också
problematiskt eftersom resonemanget inte skiljer på individ och kollektiv/grupp. Att betrakta
kvinnor som en grupp med från män skilda erfarenheter och villkor, behöver inte vara att göra
enskilda individers egenskaper och sätt att se på saker beroende av könstillhörighet. I detta
resonemang begränsas individer av antagande om en grupps egenskaper och intressen. Ett
sådant antagande gör inte gruppen kvinnors villkor och möjligheter lika män, det låser
individer vid en subjektsposition och låser även ramarna för betydelsen och alternativen för
denna subjektsposition. 

 Tre intervjupersoner säger att samhället redan är jämställt och därför finns inget behov av
jämställdhetsåtgärder. Ojämn könsfördelning inom olika områden, eller på olika nivåer i en
organisation förklaras med individuella val och prioriteringar, där män och kvinnor prioriterar
olika eftersom de är olika.100 

I: Vad beror det på att, även då könsfördelningen på grundutbildningsnivå är jämn, så är kvinnor
underrepresenterade på högre poster?
Ip:  Att man prioriterar annorlunda. Män och kvinnor ser saker och ting på olika sätt, det är ju det
med familjen, som jag sa tidigare, prioritering det också om man anser att det är viktigare. Men jag
ser det som att det är individen som gör, det är ju inte universitetet som bestämmer att det är så
utan det är ju individen som bestämmer att så vill jag ha det och jag prioriterar på detta viset. 101

Att se universitetet som jämställt förutsätter antingen att universitetet ses som en könsneutral
institution som ger alla lika möjligheter, eller att könsskillnader är en legitim determinerande
faktor för vilka möjligheter en individ har. Att se universitetet som en könsneutral institution
samtidigt som könsskillnader används som förklaring till ojämn könsfördelning inom olika
områden och på olika nivåer är motsägelsefullt. Hur kan en institution var könsneutral, men
samtidigt bättre lämpad för individer av ett visst kön? Om män och kvinnor är olika och det
råder en manlig norm inom universitetet, vad består då det kvinnliga synsättet av?
Anledningen till att jag finner det meningsfullt att överhuvudtaget se män och kvinnor som
grupper är att samhället så länge har definierat män och kvinnor efter en genusdikotomi och
därmed har män och kvinnor olika erfarenheter. Inom mansdominerade områden präglas
normerna av manliga erfarenheter. Eftersom olika egenskaper förknippas med män eller
kvinnor är det också så att män har uppmuntrats att utveckla vissa egenskaper och kvinnor
andra. Det kvinnliga synsättet behöver inte bestå av en essentiell kvinnlighet utan snarare av
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erfarenheter och egenskaper som kvinnor har på grund av den mening som vi tillskriver kön
och de ramar och begränsningar som detta medför. 

3.5 Kvinnor och mäns möjligheter till akademisk karriär

I intervjuerna fokuserades mycket på kvinnor och mäns möjligheter till akademisk karriär,
utifrån detta grundas också synen på jämställdhetsåtgärder. Här finns olika synsätt, men ett
särskiljande drag mellan olika synsätt är om mäns och kvinnors möjligheter och villkor
diskuteras och förklaras utifrån individuella egenskaper och intressen eller utifrån att män och
kvinnor som grupper har skilda villkor och möjligheter.

3.5.1 Skillnader i egenskaper och intressen 

I fyra intervjuer förklaras könsarbetsfördelning med tradition och skillnader i egenskaper,
anlag, och intressen mellan män och kvinnor.102 

Tradition, intresse jag tror att vi är olika intresserade av olika saker. Om man tar extremfallen så är
det att mecka med bilen eller fixa med grejer i huset. Jag tror att det finns skillnad på oss i våra
gener och sen så också tradition, men det hänger ju ihop att traditionen har ju blivit av att det finns
skillnader. Så jag tror att det beror mest på tradition och sen så att det verkligen finns skillnader. 103

Traditionen att män och kvinnor arbetar med olika saker kommer här av genetiska skillnader
mellan män och kvinnor. Biologin förklarar traditionen, men legitimerar också bibehållandet
av den könsarbetsfördelning som finns idag. Förklaringen att det är skillnader mellan könen
som orsakar ojämn könsfördelning på olika områden och olika nivåer används som ett
argument mot att universitetet aktivt ska påverka könsfördelningen. 

Det finns skillnad, men det beror inte på att det finns diskriminering, men problemet, om man nu
ska kalla det problem, det är alltså att kvinnorna inte söker till exempel forskningsanställningar
som lärare och såna tjänster. Så om de är färre så beror det inte på att de har diskriminerats utan på
att de inte vill fortsätta. De är mindre i antal men det är inte diskriminering, det är de som inte
vill.104

Eftersom kvinnor saknar vilja att göra karriär inom universitetet så är det inget problem att de
inte gör det heller. Om könsfördelningen ses som en följd av individuella fria val så upplevs
jämställdhetsåtgärder, där syftet är att påverka könsfördelning, som ett försök att tvinga fram
jämn könsfördelning. 

Att man aktivt ska verka för det? (Att få en jämnare könsfördelning) Jag vet inte om det är rätt väg
att gå, de har ju gjort vissa försök att få in mer kvinnor inom det naturvetenskapliga området och
fler män inom vården, men då är det ju en typ av tvång. Jag vet inte om det är rätt väg att gå. Man
försöker alltså att tvinga in fler män i vården och flera kvinnor i de traditionellt mansdominerade
områdena, det känns konstlat på nåt vis.105 
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Skillnader mellan könen beskrivs också vara anledningen till att män generellt sett har högre
poster än kvinnor på universitetet. Eftersom familj och socialt liv är viktigare för kvinnor så är
de inte beredda att satsa lika mycket på en akademisk karriär som män.106

Är det inte så här att män tänker på att bilda familj när de är lite äldre än vad kvinnorna gör. ... Det
är män som vill ha högre lön och för att få högre lön måste man utbilda sig mer och längre men
som kvinna är man lite mer passiv. Så jag tror att det har med själva ekonomin att göra, män vill
ha högre lön och kvinnorna vill bilda familj och ta hand om barn. Trots att de jobbar, men det är de
som är mer intresserade av att bilda familj. ... Men jag tror inte på nåt sätt att kvinnor inte kan göra
karriär, utan mest att de inte vill, att de har andra saker att tänka på. Män är mer koncentrerade på
vad de gör, men kvinnor har en bred vinkel när de tittar på saker så kan de inte koncentrera sig
direkt på utbildning utan har mycket andra saker att tänka på. Men om man tittar på genomsnittet,
män koncentrerar sig på utbildningen och tänker inte så mycket på att bilda familj men, när de är
trettiofem år då har de nått toppen och då börjar de tänka på att bilda familj eftersom de känner
någon kanske fem eller sex år yngre kvinna, så det måste vara det som påverkar.107 

Även om kvinnor jobbar och studerar så fokuserar de inte lika mycket på karriären som män.
Män inriktar sig mer på karriären, är mer fixerade vid att tjäna pengar, fokuserar sig på
karriären tills de har nått toppen och först då funderar de på att bilda familj. I citatet syns hur
diskurser om kön, arbete, familj, offentligt och privat hör ihop och begränsar subjektet.
Kvinnan är här i första hand moder och i andra hand arbetare, mannen å andra sidan i första
hand arbetare och i andra hand fader. Att bilda familj och samtidigt göra karriär framställs
inte som ett alternativ. Den privata och den offentliga sfären verkar skilda, och i polemik. Det
ena utesluter det andra. 

Könsfördelningen i arbetslivet och snedfördelningen mellan män och kvinnor på högre poster
förklaras med att män armbågar sig fram och är starkare än kvinnor som inte tar för sig lika
mycket och därför kommer till korta.108 Men den främsta anledningen till att män och kvinnor
väljer olika yrken och att kvinnor är underrepresenterade på höga poster är olika
prioriteringar.109 

Familj är säkert en sak, intresse nej inte intresse, prioritering. Att lägga i princip hela sin tid på
forskningen kanske är lättare för en man. Kvinnan kanske tycker att jag måste ha det här sociala
också, jag måste göra det också och prioriterar inte och vill inte satsa fem år på det här helt, hundra
timmar i veckan. De sakerna tror jag spelar in plus tradition här också naturligtvis. Det är ju så det
är att det är mer män som riktar in sig på karriär. Men det är ju tradition det också, sak samma.110

I intervjuerna framkommer två synsätt på jämställdhetsåtgärder utifrån förklaringar som
bygger på att män och kvinnor har olika intressen och egenskaper, det ena är att universitetet
är jämställt och det är fel att anpassa utbildning och forskning efter kön. Detta skulle leda till
att män diskrimineras. Det andra synsättet är att det trots att män och kvinnor är olika behövs
både män och kvinnor inom olika områden, men även på alla nivåer i en organisation just på
grund av deras olikhet. Här kompletterar olikheterna varandra och skapar balans vilket gör
jämn könsfördelning eftersträvansvärt. Olika perspektiv och synsätt motiverar att utbildning
och forskning anpassas efter kön, eftersom det kommer att göra att forskningen och
utbildningen utvecklas. I bägge fallen individualiseras skillnaderna mellan grupperna män och
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kvinnor, och tillskrivs avgörande betydelse för enskilda mäns och kvinnors möjligheter och
villkor. Butler kritiserar denna förståelse av könsstillhörighet eftersom den riskerar att
totalisera kategorin kvinnor genom att bestämma vad som är kvinnligt.111 Det begränsar
gruppidentiteten för kvinnor genom att bygga på vissa bestämda egenskaper och intressen
som i en kontext uppfattas som kvinnliga. Möjligheterna för enskilda kvinnor reduceras också
eftersom dessa förväntas representera gruppen kvinnor och därmed som individer
förkroppsliga innebörden av att vara kvinna, en innebörd ursprungligen grundad på
grupptillhörighet. 

3.5.2 Skillnader mellan mäns och kvinnors möjligheter och villkor

I intervjuerna uttrycks även skillnader mellan män och kvinnors möjligheter och villkor för en
akademisk karriär, där män generellt sett har fördelar framför kvinnor. De områden där män
och kvinnors villkor och möjligheter är skilda som framkommer i intervjuerna är familj, att
universitetet är en mansdominerad miljö och att normer gör att bilden av forskare
överensstämmer med vad som uppfattas som manligt. 

3.5.2.1 Familj och karriär

Kombinationen familj och akademisk karriär behöver inte vara ett problem men kan påverka
mäns och kvinnors möjligheter. Samtidigt som det är en frihet att ha en akademisk tjänst
eftersom det innebär flexibla arbetstider112, så beskrivs det också som ett mycket tidskrävande
arbete som gör att det är svårt att kombinera arbete och familj.113 Även psykiskt är det
krävande att kombinera familj och karriär då arbetet kräver mycket uppmärksamhet och finns
i tankarna även på ledig tid. Den flexibla arbetstiden kan också leda till dåligt samvete, under
den lediga tiden när uppmärksamheten riktas mot familjen påminner samvetet om vad som
borde göras på arbetet, och om tiden läggs på arbetet följer dåligt samvete över familjen.114 I
majoriteten av intervjuerna framställs familjen som ett hinder för kvinnor att göra karriär.
Män förväntas välja om de vill låta bildandet av familj bromsa karriären i större utsträckning
än kvinnor. 

Så är det ju kanske den här delen då av familjebildande och såna här saker som kan fungera som
en bromsande faktor. Rent fysiskt så är det ju så att kvinnan måste vara borta en viss period med
barnafödande och så. Sen är det ju det med föräldraledighet och såna saker, att ta hand om barn.
Men det är ju så om man hårddrar det att män kan ju då utföra sitt jobb under hela perioden, de kan
ju strunta fullständigt i det här familjära om de vill. Men kvinnor kan inte det, även om de skulle
vilja. 115

Att kvinnor föder barn och män inte gör det är en biologisk skillnad som gör att kvinnan
kommer att vara borta från arbetet en viss tid. Denna skillnad kan vara ofrånkomlig, men att
kvinnan även förväntas vara den som i första hand ska vara föräldraledig kan ses som ännu ett
uttryck för att kvinnor förväntas prioritera föräldraskapet och män karriären. Män kan välja att
vara hemma med barnen, kvinnan förväntas vara det. Okin ser ett demokratiskt problem i att
barnafödande, som är biologiskt givet, enligt vårt sätt att tänka även innebär barnuppfostran.
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Det innebär att kvinnor inte har samma förutsättningar i den offentliga sfären eftersom de
primärt förknippas med den privata sfären.116 

Kombinationen familj och karriär är mer problematisk för kvinnor än män, detta har att göra
med att kvinnor förutsätts vara mer intresserade av familjen eller att män förväntas ha någon
hemma som tar hand om familjen.117 I en intervju nämns att kvinnor ofta är hemma med
barnen eftersom kvinnan ofta tjänar mindre än mannen, det är mindre ekonomiskt kostsamt
för familjen.118 Flera personer tar också upp att även kvinnor som inte har bildat familj, och
kanske inte planerar att göra det heller, kan hindras i karriären då arbetsgivare ibland undviker
att anställa kvinnor som är i den ålder då kvinnor förväntas vilja få barn.119 På flera sätt verkar
kombinationen familj och karriär mer problematisk för kvinnor än för män. Även kvinnor
utan barn eller planer på att få barn, ses i första hand som mödrar och i andra hand som
arbetare. Här verkar diskursen om vad det innebär att var kvinna vara begränsande i och med
att det inte spelar någon roll vad subjektet själv väljer och vill, i subjektspositionen kvinna
förväntas hon ändå vilja bilda familj. 

Men det ligger fortfarande kvar det här att tjejer i fertil ålder, det kan ju dyka upp såna frågor att
jaha när är du på gång och skaffa barn då?  Och om hon då säger att ja vi är på gång att skaffa
barn då minskar chansen att hon får anställning. Däremot ställer man aldrig den frågan till en
man.120

Två personer menar att män ansvarar för att kombinationen familj och karriär ska fungera
eftersom de aktivt måste ta ett större ansvar för familjen och släppa taget om arbetet som
deras primära uppgift.121 

Ip6: ...det kan hända att det fortfarande finns en sån här jargong bland männen, jag själv känner
mig drabbad av det, min man ville ju inte gå ner i arbetstid och jag tycker att jag tog ett större
ansvar för barnen, på karriärens bekostnad. Och det känner jag det beror på någon sorts jargong.
Bland männen finns det fortfarande en väldig rädsla att våga ta till sig familjen, vilket innebär ett
senare avancemang.
I: Vad tror du att det beror på?
Ip6: Ja det jag kan tänka mig är att de vågar inte bryta sig loss, jag tror att de rädda för vad de
andra killarna kommer att säga. De är veklingar (skratt) de som tar hand om barnen. 
I: Vad beror det på att män inte tar ut föräldraledighet även om formella möjligheter finns?
Ip6: Jag tror att de låter bli på grund av konventioner och rädsla. Det är ett fenomen och ytterst
skulle man kunna analysera det i form av någon slags makt. Ja behov av att vara kvar på arbetet.122

För män finns en annan problematik än för kvinnor när det gäller att kombinera arbete och
familj. Eftersom män förutsätts prioritera karriären framför familjen och förutsätts ha en
kvinna hemma som i första hand är den som ska vara hemma med barnen kan det vara svårare
för män att släppa taget om karriären och prioritera familjen. Diskursen om föräldraskap,
uppfostran och kön gör att män och kvinnor i subjektspositionen föräldrar har skilda
förväntningar på sig. När en kvinna är föräldraledig gör hon det som förväntas som kvinna,
men när en man är föräldraledig gör han det motsatta. Den mening som vi lägger i
föräldraskap och kön har gjort steget för en man är större än steget för en kvinna att vara
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föräldraledig. Detta verkar begränsande både för män och för kvinnor genom att deras
alternativ som föräldrar och i karriären ser olika ut. Samma alternativ, t ex. föräldraledighet,
får skilda konsekvenser och innebörd beroende av kön. 

Dominguez och Wernersson föreslår i sin artikel ”Inga gummor med glasögon – Kvinnor,
forskning, familj” att forskaryrket ska bli mer som ett ”vanligt yrke” när det gäller
ekonomiska villkor och ökad trygghet.123 Utifrån intervjuerna i denna undersökning skulle
denna förändring gynna både män och kvinnor. Detta eftersom både män och kvinnor
upplever just stressen över att söka pengar och den oreglerade arbetstiden som de mest
negativa sidorna av forskaryrket124. Denna förändring skulle också leda till att de konflikter
som kan uppstå mellan olika subjektspositioner, till exempel forskare och förälder, skulle
förändras eftersom synen på vad det innebär att vara forskare skulle förändras och inte längre
innebära någon som offrar familj och socialt liv för sin karriär.

3.5.2.2 Mansdominerad miljö och föreställningar om män och kvinnor

Andra faktorer som påverkar män och kvinnors möjligheter till akademisk karriär, inom det
tekniska och naturvetenskapliga området, som framkommer i intervjuerna är föreställningar
och fördomar om män och kvinnor och att det är svårare för kvinnor att ta sig in i en
mansdominerad miljö.125 

Det finns fortfarande manligt och kvinnligt och värderingar kvar, också finns det under ytan
många gånger och ibland till och med uttalat. Det finns där och det ska man inte förneka, jag
tycker att det är dumt.126 

Föreställningar om vad som är manligt/kvinnligt och hur detta värderas är inte alltid påtagligt,
vilket gör synliggörandet av dessa föreställningar och värderingar viktigt. I en intervju
beskriver en professor sin besvikelse över sitt eget handlande när han handlar enligt normer
och värderingar om män och kvinnor, trots att han funderar mycket på jämställdhet och synen
på män och kvinnor. Han beskriver en invigning där alla talare var män och kvinnorna fick
rollen som värdar.

...Vad beror det på att det finns tjejer runt omkring och vilka roller fick de i invigningsprocessen?
Jo de fick ju liksom rollerna som värd, när det kommer gäster att ta hand om dem, på nåt sätt den
här dekorationsmässiga saken då va, som män ofta ställer till med. Och jag blev nästan lite
besviken på mig själv som inte hade sett det i förväg och försökt att motarbeta det. Men det finns
de problemen här också. 127

 
Föreställningar om män och kvinnor och arbetsfördelningen mellan dem kan alltså vara
undermedvetna. En person beskriver hur han, efter att en kvinna på hans avdelning påpekat att
vissa ord som han använder kan vara kränkande, har reflekterat över sitt språkbruk och
tidigare omedvetenhet om detta. 

Jo men det är väl manligt beteende då, att man kan använda dumma ord slentrianmässigt. Utan att
själv tänka på det, man har ju vissa ord man lär sig som kan vara en belastning, tecken på något
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förlegat. Sånt kanske kommer upp om det kommer in kvinnor. Då tas det här upp och då börjar
man reflektera och så börjar man tänka att det ligger ju en hel del i det här. Så det gäller det ju att
det kommer in kvinnor så påverkar det ju diskussionen.128

 
En skillnad mellan förhållningssätt inför vad som krävs för att en förändring ska äga rum
framträder. I första citatet finns ansvaret för förändring och reflektion över vilka
föreställningar vi har om män och kvinnor och vilka uttryck de tar hos informanten själv. I det
andra citatet ligger ansvaret för att synliggöra problemen hos kvinnor som kommer in på
arbetsplatsen. En intressant skiljelinje eftersom den visar på olika förhållningssätt till
jämställdhet och jämställdhetsåtgärder som återkommer i flera intervjuer. Antingen är
jämställdhet något som både män och kvinnor kan arbeta med genom reflektion över sitt eget
handlande och tänkande, eller så är jämställdhet något som kräver närvarande kvinnor. I det
senare fallet läggs ansvaret för att synliggöra och förändra synen på män och kvinnor på
kvinnorna. Jämställdhet riskerar att göras till en kvinnofråga. 

Återkommande beskrivs hur män och kvinnor värderas olika. I flera intervjuer härleds denna
värdering från de föreställningar och förväntningar som finns på mäns och kvinnors intressen
och val av yrke. Detta gör att män värderas högre inom det tekniska området eftersom de
förväntas syssla med teknik.129 De föreställningar och fördomar om vad som är manligt och
kvinnligt påverkar alltså vilka områden som män och kvinnor väljer att arbeta med.  I två
intervjuer påverkar det också vilka poster kvinnor och män har på arbetsplatsen, då manliga
egenskaper premieras framför kvinnliga egenskaper på chefsnivå.130 

Föreställningar, värderingar och normer utgör en maktstruktur inom universitetet och
påverkar både beslut och handling. I en intervju  beskrivs hur denna maktstruktur gör att
kvinnor inte har samma villkor som män att göra karriär. 

Jag tror att hela det akademiska normsystemet är uppbyggt ur ett manligt perspektiv, de kurser
som man ger, vilka frågor man ställer, hur man formulerar problem, vilka egenskaper man
värderar allt är format. Och det är ju liksom inte bara akademiska världen det är ju över allt, men
att på nåt sätt påstå att på nåt sätt det skulle vara jämställt det är ju lite fel. Man kan ju ta ett
exempel då, det är svårt att ta ett exempel från den akademiska världen men det är inarbetat (drar
ett exempel där någon påstår att män är bättre på snowboard än kvinnor och ip menar att det är
eftersom män uppfunnit sporten och definierat vad som är bra.) Det är ju den fällan som man faller
i om och om igen, att män är bättre på det här, men det är ju något som män har hittat på och det
tycker jag så är det också inom akademiska världen vi bedömer individer efter ett manligt
normsystem.131

I citatet är beslut, problemformulering och värderingar format efter ett manligt perspektiv,
detta innebär i sin tur att individer inom universitetet bedöms efter ett manligt normsystem.
Mäns och kvinnors villkor till en akademisk karriär är i och med detta inte lika eftersom
mannen blir norm och kvinnan avvikande. Med detta synsättet är universitetet ingen
könsneutral institution och feminismens kritik mot det socialliberala medborgarskapet kan
användas för att synliggöra de problem som uppstår när mansdominerade institutioner ses
som könsneutrala. I och med att universitetet förutsätts vara könsneutralt och en institution
där män och kvinnor är jämställda i och med att de har samma formella rättigheter så
förklaras den sneda könsfördelningen inom olika områden och på olika nivåer inom den
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akademiska hierarkin med skillnader mellan män och kvinnor. Detta osynliggör de normer
och maktstrukturer som orsakar icke nådd jämställdhet samtidigt som det förstärker och
reproducerar dem. 

Det manliga normsystemet inom universitetet tolkar frånvaron av kvinnor som ett individuellt
val beroende på att kvinnors olikhet från män. Detta resonemang är i sig problematiskt, hur
kan val och prioriteringar sägas vara individuella när de också sägs bero på en grupps
egenskaper? Att individualisera problem, som på grund av det genussystem som fortfarande
råder där kvinnor har större ansvar för hem och barn i den privata och män i större
utsträckning förväntas inneha betydelsefulla poster i den offentliga sfären, är också ett tecken
på att ett manligt normsystem ifrågasätter och omtolkar kvinnors handlingar. Pateman skriver
att kvinnor inte kan ha samma förutsättningar som den abstrakte individ som är förebilden för
socialliberalismens fritt handlande individ så länge deras tal och intentioner ständigt
omvärderas och omtolkas av andra.132 På samma kan kvinnor och män inte ha samma
förutsättningar inom den akademiska världen så länge problem som idag främst drabbar
kvinnor på grund av den åtskillnad mellan könen som finns, t ex. att kombinera familj och
karriär, tolkas och behandlas som ett individuellt problem där det är självklart att individen
tvingas välja mellan familj och karriär. Det manliga normsystemet visar sig här genom
självklarheten i att en kvinna eller man som vill göra karriär prioriterar bort familjen, eller har
en annan person hemma som tar största ansvaret för hem och barn. 

Kvinnor underordnas män som arbetare genom att deras erfarenheter och problem inte tas på
allvar utan behandlas som individuella problem. Problemet som Iris Marion Young
formulerar det ligger i att inflytelserika grupper definierar sig själva som norm och därmed
marginaliserar och osynliggör andra grupper.133 På samma sätt kan det manliga normsystemet
inom universitetet förklaras. Män som grupp definierar sig som norm för den individ som gör
akademisk karriär och kvinnor som grupp blir marginaliserade och osynliggjorda. Problem
som idag är, men som inte behöver vara specifika för kvinnor, marginaliseras och osynliggörs
genom att de inte uppfattas som problem, eftersom de ses som individuella problem. Så länge
sned könsfördelning på olika områden och på olika poster ses som en frånvaro av kvinnor,
orsakad av individuella val och prioriteringar, kommer den manliga maktstrukturen och
normsystemet att bibehållas och reproduceras eftersom källan i problemet aldrig diskuteras.
Phillips menar att för att komma till rätta med ett manligt normsystem och manliga
maktstrukturer krävs att problemet ses som en närvaro av män.134 För att skapa reell
jämställdhet mellan könen räcker det alltså inte med formellt sett lika rättigheter, vi måste
också undersöka vilka normer och maktstrukturer som format den teori och praktik som råder
och hur denna kan förändras. Utifrån den tidigare diskussionen om familj och karriär så skulle
ett exempel på ett sådant tillvägagångssätt vara att anpassa den akademiska karriärvägen så att
det blir möjligt att kombinera karriär och familj. Normen skulle då inte längre vara att
individer tvingas välja, eller att en forskare har en någon hemma som sköter hem och familj
utan att konkurrensen och dikotomin mellan den privata och offentliga sfären urladdas
eftersom motsättningen mellan dem försvinner. 

I flera intervjuer framkommer en annan faktor som skiljer män och kvinnors villkor till
akademisk karriär åt, och som framställs som ett av de största tecknen på att universitetet inte
är jämställt, som av organisationsteoretiker kallats homosocialisation.135 Detta är också den
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enda gemensamma faktor som samtliga kvinnor i undersökningen lägger stor vikt vid och
deras utsagor är tämligen lika. I intervjuerna uttrycks att män omger sig med män vilket gör
det svårare för kvinnor att komma in, detta påverkar vem som anställs, män i chefsposition
lyfter upp andra män, och det bildas en manlig jargong som gör att kvinnor känner sig utsatta
och ensamma.136  

Män ser till män, man har kompisar och så vidare, man har ett socialt nätverk, spelar golf
tillsammans eller tennis eller vad det kan vara för något. Och det är naturligtvis, det gäller även
män emellan, det vet jag själv till exempel som egen företagare, att det är inte alltid som man får
ett jobb på meriter utan det kan bero på att de som sitter i beställarfunktion känner någon eller att
man anlitar de som man har för vana att gå till. Man har kontakter och det gäller ju så att det
kontaktnätet det är ju mer uttalat inom respektive kön så att säga.137

Det sociala kontaktnätet påverkar här vem som får arbeten och uppdrag och inom
mansdominerade områden blir kvinnor lidande eftersom detta sker inom manliga kontaktnät. I
citatet syns att tjänstetillsättningar inte alltid grundas på meriter utan lika ofta på sociala
kontakter. I och med att det sociala kontaktnätet utesluter personer av annat kön tillsätts
tjänster indirekt på grund av kön, i det här fallet då män ser till män. Detta utesluter kvinnor
och gör det svårare för dem att göra karriär inom mansdominerade områden. 

Ja det är ju svårt att säga, men är det inte lite grann ibland att det är klubben för inbördes beundran
att männen dunkar varann i ryggen och försöker få fram de som de har varit med. Jag vet inte men
det är så man tänker ibland att det är.138

I och med att män väljer män på grund av sociala kontakter framför meriter kan det var ett
hinder för kvinnor att nå högre poster då de har svårare att ta sig in i ett nätverk av personer
som lyfter upp varandra. Detta innebär att trots att en kvinna har samma meriter som en man
så har hon inte samma möjligheter. Denna homosocialisation motverkar jämställdheten
genom att den bär upp maktstrukturer. Könsdiskursen där män och kvinnor ses som två
dikotomier påverkar praktiken genom att män omger sig med män och kvinnor omger sig med
kvinnor. Detta är problematiskt eftersom det idag är män som har maktpositioner i större
utsträckning än kvinnor. 

Jag tror att killarna som är i chefsposition från början om man säger så, de talar till varandra på ett
sätt och de lyfter upp varandra. Det är någon sorts kultur som vi inte når där, som vi tjejer har svårt
att rå på.139 

Att det finns en kultur i dessa nätverk gör också att de kvinnor som väl når höga poster blir
mer utsatta. Utsattheten består både av att det är svårare att komma in i det sociala nätverket,
och av att en jargong som är grundad på könstillhörighet och stärker banden mellan individer
med samma kön och ökar avståndet till andra. Det kan också finnas en rädsla för att
samhörigheten hotas om något främmande kommer in, i det här fallet kvinnor i en
mansdominerad miljö.

Ja det har väl med grupptillhörighet att göra, att det känns som att det kommer in nåt främmande
och det är sånt som man ska bryta upp.140
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I intervjuerna är det enda sättet att förhindra sådana jargonger att göra så att det kommer in
fler kvinnor som kan göra stämningen mindre explicit manlig. Kvinnor kan också bli utsatta
eftersom män som bara umgås med män har svårt att närma sig kvinnor och gör detta på ett
sätt som kan vara kränkande eller stötande för kvinnan. 

...Sen är det då ett annat problem vi dyker på att när det kommer kvinnor i vår miljö så gäller det
att de får den respekten som behövs. Ofta när kvinnor kommer in och sitter här, jag har haft några
kvinnor som kommit in och jobbat genom åren, och ofta känner de sig utsatta som kvinnor i en
manlig miljö. Och det är ingen lätt fråga och det har hänt någon gång att jag har haft någon manlig
person som har blivit intresserad av någon kvinnlig person som inte har varit intresserad och hur
löser man de situationerna? Och desto färre kvinnor det finns i miljön desto mer sårbar blir man
för de sakerna och då är man själv i en väldigt svår situation att gå in och bryta upp de här trassliga
situationerna. Sen är det också så att de män som sitter i de här miljöerna är ofta såna män som inte
är speciellt socialt utvecklade så att säga i och med att de har varit i en mansmiljö i hela sin
uppväxttid, hela sin utbildning och hela sitt arbetsliv, så många vet inte att existera i en miljö när
det är blandat mellan könen. Då är de väldigt klumpiga i de situationerna så att det är ju det sociala
spelet som finns mellan män och kvinnor i en normal miljö det existerar ju inte riktigt här och då
kan det uppfattas av kvinnor som kommer in här som att männen är väldigt explicita och
grabbiga.141

Här belyses problemet med det sociala samspelet mellan man och kvinna som skilt från det
sociala samspelet inom könen. Här har åtskillnaden mellan män och kvinnor under utbildning
och arbete lett till att kvinnor som kommer in i den mansdominerade miljön blir behandlade
som kvinnor istället för kollegor. Dikotomiseringen av könen har gjort att umgänge mellan
könen blir problematiskt eftersom det kopplas till sexualitet och en spänning mellan könen.
Denna spänning beskrivs i två intervjuer som positiv och något som gör att arbetet blir lite
roligare om det finns både män och kvinnor.142 Det kan också vara negativt då det gör att både
män och kvinnor kan känna sig utsatta och kränkta på grund av kön.143 Detta tyder dels på
heteronormativitet, dels på att könstillhörigheten är så avgörande att det uppfattas legitimt att
kollegor av olika kön behandlas annorlunda än kollegor av samma kön. Även detta begränsar
män och kvinnor och verkar direkt kränkande för de som inte uppfyller den heterosexuella
normen eller som på arbetsplatsen vill bli betraktade som professionella, inte sexuella. 

3.5.2.3  Bilden av forskaren

Bilden av forskaren som framträder i dessa intervjuer är en person som väljer att prioritera
karriären framför familj och socialt liv. En person som arbetar betydligt mer än fyrtio timmar
i veckan och som har stor förmåga att framhäva sin egen kompetens framför andra. En
akademisk karriär beskrivs som positiv i mening att forskaren har möjlighet att fördjupa sig i
det han eller hon finner mest intressant och genom flexibla arbetstider. Men yrket kräver
också uppoffringar eller prioriteringar där karriären prioriteras före familj, socialt liv och egna
intressen utanför arbetet. I intervjuerna framkommer också en bild av män och kvinnor och
bilden av män överensstämmer i mycket högre grad med bilden av vad forskaryrket innebär
än vad bilden av kvinnor gör. Män förutsätts vilja prioritera karriär medan familj och socialt
liv är viktigare för kvinnor. Män beskrivs också som bättre på att armbåga sig fram och
framhäva sin egen förmåga samtidigt som kvinnor beskrivs som mer passiva. 

                                                
141 9. Man, Professor 020328
142 1. Kvinna, Adjunkt 020312, 2. Man, Lektor 020314
143 2. Man, Lektor 020314, 9. Man, Professor 020328
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En kvinna som väljer forskaryrket brottas med ett problem, sprunget ur genusdikotomin och
föreställningar om män och kvinnor. Hon ger sig in i en karriär som är förknippad med män
och de egenskaper som ses som manliga. Detta skulle med diskursteorins termer ses som att
subjektet befinner sig i en situation där olika subjektspositioner och olika diskurser strider mot
varandra. Hon måste välja att antingen visa att kvinnor också kan och vill prioritera karriären
eller så kan hon välja att visa att det minsann är möjligt att både forska och ha tid och ork till
familj, socialt liv och egna intressen. I bägge fallen ifrågasätts hennes kvinnlighet och hennes
kompetens som forskare. Även män tvingas välja att prioritera karriären som forskare framför
familj, men då ifrågasätts inte deras manlighet, dessutom finns också en föreställning att om
mannen prioriterar karriären så finns oftast en kvinna bakom som tar hand om familjen.
Kvinnor måste alltså bevisa att de är bra forskare, samtidigt som detta gör att deras
kvinnlighet ifrågasätts om de prioriterar karriären. Olika diskurser strider mot varandra och
lösningen blir antingen att den ena diskursen överlappar den andra, t ex. att kvinnor väljer att
prioritera familj framför karriär, eller förhoppningsvis att diskurser förändras så att alla
oavsett kön har samma alternativ. 

Att diskursen förändras, att betydelse av könstillhörigheten förändras väcker oro. I
intervjuerna uttryckte tre personer en oro för att kvinnor skulle bli män och män skulle bli
kvinnor144. Här är kön så beroende av yrken och intressen att könet ”förändras” om män och
kvinnor väljer att inte anpassa sig efter de förväntningar som finns på dem när det gäller
egenskaper, intressen och yrkesval. Denna tankegång är intressant eftersom den visar hur
determinerande och fast bilden av män och kvinnor är, medan män och kvinnor i sig kan
förändras. Oron över att diskurser förändras kan förstås genom att det innebär att de
betydelser som vi lagt i ord och företeelser och som vi betraktat som fasta, visar sig vara
föränderliga och därmed inte självklara. Att det sätt på vilket vi strukturerar omvärlden och
gör den meningsfull ifrågasätts och förändras torde väcka oro. Oron över vad som händer med
könstillhörigheten  visar också hur svårt det kan vara för enskilda individer att välja saker som
strider mot förväntningarna på dem som man eller kvinna, genom ett val kan individens
könstillhörighet ifrågasättas. I en intervju beskrivs hur kvinnor på höga poster inom
traditionellt mansdominerade områden blir utsatta just på grund av att deras yrkesval strider
mot vad som anses kvinnligt.

Det är liksom om man tittar på näringslivet så ett exempel, det var en kvinna som kom väldigt
långt inom forskningsfinansieringsvärlden, en väldigt god vän till mig. Hon dog förra veckan och
hon hade hamnat på en av beslutsposterna på utbildningsdepartementet. Jag var väldigt ledsen när
hon dog och det pratades väldigt mycket om henne som person runt omkring. Och de
kommentarerna som jag får från vissa män när man säger att visste du att den här kvinnan är död
är  Åh nej det visste jag inte ja hon var ju trevlig, hon brydde sig alltid om hur hon såg ut. Deras
reflektion då är liksom att hon var en kvinna som var chef och hon klädde sig väl, och då tänker
jag att om det hade varit en av deras manliga kollegor som hade dött, hur hade det varit då om man
hade sagt att han var ju alltid så trevlig och så hade han ju så fina kostymer. Då blir man alldeles
bestört när man tänker på vilken uppfattning de här männen har om kvinnor som finns i ledande
position och samma sak när man diskuterar Marianne Nivertz så är det liksom vilken scarf hon har
på sig idag och inte vilka beslut hon tar.145

I citatet syns hur klädsel är en viktig del för hur kvinnor på höga poster uppfattas. Eftersom
kvinnors kvinnlighet ifrågasätts då de innehar traditionellt sett manliga poster blir deras
klädsel intressant, som ett tecken på kvinnlighet. Återigen synliggörs könstillhörigheten och
hur den betydelse vi lägger i denna gör att män och kvinnor bemöts olika. 

                                                
1443. Man, Adjunkt 020314, 7. Man, Lektor 020321, 12. Man, Professor 020417
145 9. Man, Professor 020328
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4. Slutdiskussion

I undersökningen framkommer olika definitioner av jämställdhet och motiveringar till
behovet av jämställdhetsåtgärder. Informanternas definitioner av jämställdhet verkar i högre
grad än universitetets definition utgå från individers lika rättigheter, möjligheter och villkor,
oberoende kön. Genom de skilda definitionerna av jämställdhet synliggörs på vilka sätt
informanterna upplever att män och kvinnor är eller inte är jämställda. Om jämställdhet är
samma formella rättigheter så är samhället jämställt, om definitionen inrymmer
bakomliggande normer, praktiska möjligheter och villkor att göra olika saker menar
majoriteten av informanterna att samhället inte är jämställt. Detta visar att utformandet av en
jämställdhetsplan, policy eller åtgärd är en manifestation som visar att det inte är jämställt,
vilket framkommer i undersökningen, inte är självklart utan kräver motivering. Linköpings
universitets definition av jämställdhet utgår främst från symptomen på icke nådd jämställdhet,
eftersom den bygger på en presentation av vilka områden där män och kvinnor borde ha lika
möjligheter, men inte har det. Detta begränsar innebörden av jämställdhet och lägger inte
tillräcklig fokus på vad som skapat den sneda maktfördelningen som råder mellan könen. En
mer precis, mindre kontextbunden definition av begreppet tillsammans med en ökad
medvetenhet om orsak och verkan, det vill säga en mer noggrann distinktion mellan icke nådd
jämställdhet och dess symptom, skulle kanske göra det lättare att skilja på individ och grupp.
Symptom på icke nådd jämställdhet är en erfarenhet som vissa kvinnor/män kan ha
gemensamt. Alla kvinnor/män behöver inte ha den och det beror inte på att de är kvinnor/män
utan på att män och kvinnor har olika möjligheter och villkor i ett icke jämställt samhälle. 

Attityderna till jämställdhet beror på dess definition. I undersökningen upplevs jämställdhet
av några som negativt, uttjatat och diskriminerande mot män av dem som anser samhället vara
jämställt i och med lika formella rättigheter. Andra ser jämställdhet som positivt, inte bara för
enskilda individer utan för forskning och utbildning, och vissa ser det som viktigt eftersom
kvinnor idag har svårare än män att göra akademisk karriär eftersom universitetet är präglat
av manliga normer och definitioner. Detta visar också på skillnader i vilken roll informanterna
tycker att könstillhörigheten utgör och bör utgöra. Skillnaderna i attityder i jämställdhet visar
på ett behov av att diskutera, motivera och precisera jämställdhetsåtgärder innan de
genomförs. Det syns också hur till synes könsneutrala institutioner verkar, män och kvinnor
har formellt sett samma rättigheter men det är inte en garanti för att de i praktiken har samma
möjligheter. I intervjuerna framkommer flera områden där mäns och kvinnors villkor och
möjligheter ser mycket olika ut, områden där formella rättigheter inte är lösningen eftersom
de normer och förväntningar som begränsar en individs handlande ser olika ut beroende av
kön. Till subjektspositionen man/kvinna hör normer och förväntningar som gör att individens
alternativ skiljer sig åt beroende av kön. Dessa förväntningar och normer är föränderliga,
liksom de alternativ som individen upplever som meningsfulla. 

Att se kvinnor och män som två skilda grupper är problematiskt då det riskerar att determinera
och begränsa dessa. Samtidigt kan det vara nödvändigt att betrakta dem som grupper då det
genussystem och den maktstruktur som råder har gjort att mäns och kvinnors möjligheter ofta
ser olika ut. Män och kvinnor ses redan som två skilda, grupper som verkar i dikotomi därför
är det viktigt att synliggöra hur detta begränsar, något som bara kan göras genom ett
synliggörande av de bakomliggande strukturer och normer som gör att män och kvinnor inte
är jämställda. Problem uppstår dock när individuella val, egenskaper och intressen görs till
kollektiva. Att använda enskilda kvinnors val att prioritera familj och barn framför karriär
som förklaring till varför kvinnor inte når högre poster inom universitetet i lika hög
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utsträckning som män är ett exempel på detta. En grupps villkor och möjlighet borde inte
begränsas av enskilda individers val och preferenser. Större aktsamhet vid slutsatser om män
och kvinnor, är det individer eller är det grupper som diskuteras, skulle göra grupperna
mindre totala och determinerade, vilket också skulle göra analysen enklare att förena med
klass, sexualitet och etnicitet.  

Utifrån attityderna i undersökningen utkristalliserar sig i grova drag tre prognoser för
jämställdhetsarbete. Detta är att hårddra resonemangen något men det visar trots allt på hur
olika definitioner av och attityder till jämställdhet får olika praktiska följder. Den första är att
samhället och universitetet redan är jämställt och det är fel med jämställdhetsåtgärder
eftersom dessa kommer att leda till att män diskrimineras. Den andra är att ojämställdheten
beror på skillnader mellan män och kvinnors egenskaper och intressen och att arbetet bör
inriktas på att universitetet ska anpassas efter bägge könen. Exempel på åtgärder kan vara att
anpassa utbildningar genom att föra in ämnen som antas locka fler kvinnliga sökanden. Det
tredje alternativet är att icke nådd jämställdhet beror på skillnader i vilka möjligheter kvinnor
och män har och att jämn könsfördelning inte automatiskt innebär jämställdhet. För att
institutionen ska vara jämställd krävs att maktstrukturer, informella kontaktnät och
värderingar inte verkar missgynnande för män eller kvinnor. Jämställdhetsåtgärder grundade
på detta förhållningssätt kan vara att diskutera och förändra inställningar till jämställdhet och
män och kvinnor, undersöka på vilket sätt till synes könsneutrala åtgärder, regler eller
förfaringsätt påverkar män och kvinnor och utifrån detta förändra de maktstrukturer,
kontaktnät och värderingar som påverkar mäns och kvinnors möjligheter.  

Olika attityder och förklaringar till icke nådd jämställdhet kommer att ge olika åtgärder,
följder och betydelse åt könstillhörighet, de kommer alltså att reproducera, konstituera eller
förändra diskursen på skilda sätt. En risk med att använda kvinnors skillnader från män som
motivering till jämställdhet är att kvinnor reduceras till en homogen grupp med bestämda
egenskaper, intressen och perspektiv. Argumentet att kvinnors perspektiv tillför något nytt
och att det därför är bra med jämnare könsfördelning, konstituerar och reproducerar
könsdiskursen och de mekanismer som gör att män och kvinnor inte är jämställda. Kvinnor
ska komma in för att de är det män inte är. Om alla ska ha samma möjligheter oavsett kön går
det inte fortsätta att tillskriva grupper egenskaper på grund av kön. En diskurs som verkar på
detta sätt lämnar bara utrymme för en sorts kvinnlighet och en sorts manlighet. Rhodes
efterlyser feministiska strategier framför feminina stereotyper vilket kräver synliggörande av
gender disadvantages, inte könsskillnader. Strategin är att studera kvinnors villkor med
hänsyn till klass, etnicitet, sexualitet och hur den sociala kontexten påverkar relationer mellan
könen.146 I praktiska jämställdhetsåtgärder kan detta göras genom att åtgärder motiveras och
gender disadvantages lyfts fram utan att formuleras som könsskillnader, till exempel vid
tillsättningar av tjänster då kvinnliga sökanden uppmuntras, så bör det motiveras med hur det
idag ser ut på arbetsplatsen  och varför en kvinna  förväntas tillföra mer än en man på just
denna post, inte enbart att det ska vara en kvinna.

Slutsatsen blir att jämställdhetsåtgärder också reproducerar och konstituerar diskurser om kön.
Ett sätt att reflektera över hur detta sker kan vara att skilja på vad grupperna män och kvinnor
är idag och hur män och kvinnor skulle vara i ett jämställt samhälle. Detta kräver en
pragmatisk syn där kortsiktiga och långsiktiga strategier kan se olika ut, beroende på var vi
befinner hos nu och var vi vill komma. Jämn könsfördelning är ett sätt att på kort sikt arbeta
med problem som manliga jargonger och kontaktnät, få kvinnliga förebilder eller att kvinnor
                                                
146 Rhode, Deborah, The politics of Paradigms: Gender difference and Gender Disadvantages, s. 344-355 i
Phillips, Anne (1998) 
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har svårare att göra akademisk karriär eftersom de förväntas vilja bilda familj. På lång sikt om
synen på män, kvinnor och karriär inom den akademiska världen förändras, skulle dessa
problem inte finnas. I ett jämställt samhäller tillåts och förväntas både män och kvinnor vilja
eller inte vilja bilda familj, och jargongerna skulle inte vara samma problem eftersom
dikotomiseringen av könen som ger jargongerna dess spänning inte skulle finnas i samma
utsträckning. På lång sikt handlar det om att förändra könstillhörighetens betydelse. Med
Eduards ord knyta ihop förekomsten av könsskillnader och skapandet av dessa genom att
analysera bakomliggande normer, intressemotsättningar och maktrelationer.147  I det här fallet
att synliggöra gender disadvantages, men inte utan att undersöka varför de har uppkommit.
Genom ett maktperspektiv blir det relevant att se på könsfördelning, men inte enbart som ett
problem i sig utan som ett symptom på att bakomliggande normer och maktrelationer mellan
män och kvinnor inte är jämställda. Detta är också viktigt för att undvika att könsfördelning
och representation blir en fråga om att kvinnor som grupp har egenskaper och intressen som
gör att de inte finns representerade. Som flera teoretiker påpekar är det viktigt att analysera de
normer, värderingar och konkreta fördelar som gör att de som sitter i maktposition
representeras.148 Att betrakta män som kön, inte som norm, är nödvändigt för att behandla
jämställdhet inte som en kvinnofråga men som en fråga om könstillhörighetens betydelse för
män och kvinnors möjligheter och villkor.

                                                
147 Eduards (2002)
148 Till exempel Phillips (1991) s. 2 och Bourque & Grossholtz i Phillips (1998) 
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Bilaga 1. Frågeformulär 

Bakgrund

Kön, Ålder, arbetar som

Karriär

1. Hur länge har du varit anställd vid institutionen?
2. Hur kom det sig att du sökte dig till just ITN?
3. Vilket är ditt forskningsområde? Hur blev du intresserad av detta?
4. Ser du någon skillnad mellan män och kvinnors kompetens eller forskningsområden? 
 Om det finns några sådana skillnader vad tror du att de beror på? 
5. Vilket är målet med din karriär?
6. Hur tror du att ditt mål är i förhållande till andra? 
7. Hur upplever du den sociala arbetsmiljön på institutionen? 
8. Får du uppmuntran och stöd från kollegor på institutionen? Från vem? 
9. Känner du dig motiverad att fortsätta ditt arbete? 
10. Ser du några hinder för detta, eller uppoffringar för detta?
11. Vilken kompetens och vilka egenskaper tycker du är viktiga för just din tjänst?
12. Ser du någon skillnad mellan män och kvinnors kompetens eller forskningsområden? Om
det finns några sådana skillnader vad tror du att de beror på? 

Familjeliv

13. Vad  tycker du om möjligheterna att kombinera en akademisk karriär och familj?
14. Tror du att detta är något som uppmuntras på institutionen? På vilket sätt?

Jämställdhet

15. Vad betyder ordet jämställdhet för dig? Vad tycker du om det?
16. Vilka skillnader uppfattar du att det finns mellan män och kvinnor? Varför är det så?
17. Hur tycker du att jämställdheten ser ut i samhället idag ? Varför tror du att det är så?
18. Är jämställdhet viktigt? Varför/varför inte?
19. Inom vilka områden i samhället är det viktigt med jämställdhet? Varför just där?
20. Vad är målet?
21. Finns det några skillnader i mäns och kvinnors egenskaper och intressen som påverkar hur
könsfördelningen ser ut i arbetslivet? Vilka? Vad beror dessa på?

Jämställdhet på universitet

22. Tycker du att män och kvinnors villkor för en akademisk karriär ser likadana ut?
Varför/varför inte? Vad beror detta på ?
23. Kvinnor har generellt sett haft lägre positioner än män inom universitet och högskolor.
Vad tycker du om det? Vad tror du att det beror på ? Hur kan detta åtgärdas?
24. Kvinnor har generellt sett varit överrepresenterade på de utbildningar som leder till
arbeten inom skola och omsorg och män har varit överrepresenterade på utbildningar inom
teknik och naturvetenskap, vad tror du att det beror på?
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25. Tycker du att universitetet bör eftersträva en jämn könsfördelning på alla nivåer och inom
alla områden? Varför/Varför inte?
26. Tror du att det  är möjligt att uppnå en jämn fördelning mellan män och kvinnor på alla
nivåer och även inom olika ämnesområden på universitetet? Varför/ Varför inte? Hur skulle
detta kunna gå till? 
27. Tror du att utbildning och forskning skulle se annorlunda ut om det fanns en jämnare
könsfördelning?

Jämställdhet och ITN

28.Hur tycker du att jämställdheten är på ITN idag?
29. Är det viktigt med jämställdhet på institutionen?
30. Hur ser fördelningen av män och kvinnor ut? Vad tycker du om det? Vad beror det på?
31. Är det viktigt att eftersträva en jämn fördelning mellan män och kvinnor på institutionen?
Varför/varför inte?
32. Upplever du att jämställdhet är något som diskuteras på institutionen idag? I vilka
sammanhang? Vad diskuteras? Vad tycker du om det?
33. Vilka åtgärder för jämställdhet ser du på institutionen? Vad tycker du om dessa? 
34. Ser du några hinder för jämställdhet på ITN?
35. Hur arbetar institutionen med jämställdhet i samband med rekrytering av nya anställda?
36. Vad tycker du om positiv särbehandling? 
37. Hur arbetar institutionen med lönesättning? Finns det några skillnader mellan män och
kvinnor? 
38. Vad är genusperspektiv för dig?
39. Tycker du att detta är något som återfinns i utbildningen på ITN? Vad tycker du om det?
40. Linköpings Universitet har beslutat att genusperspektiv ska genomsyra alla
grundutbildningar vid universitetet, tror du att detta är möjligt att genomföra på ITN? Hur?

  

                                                                                   


