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Inledning 
 
 

Samuel Heimann 
 
 

Göteborgs universitet har under lång tid aktivt arbetat för en jämställd organisation för anställda 
och studenter. En jämn könsfördelning i alla delar av organisationen ska enligt rådande 
styrdokument vara en självklarhet1. Trots detta är det uppenbart att mycket återstår att göra och 
att strävan mot jämställdhet innebär ett kontinuerligt arbete. För att stärka förändringsprocessen 
vill Göteborgs universitet prioritera och driva på utvecklingen mot jämnare könsfördelning i alla 
delar av organisationen samt förändra rådande normer och värderingar. Ett led i detta arbete är 
att genomföra projektet Jämställda fakulteter? inom vilket denna skrift har framställts.  
 
Projekt Jämställda fakulteter? initierades som en del av det universitetsgemensamma 
likabehandlingsarbetet och finansieras av Delegationen för jämställdhet i högskolan2. Projektet 
har haft två övergripande målsättningar 

• att synliggöra kvinnor och mäns förutsättningar vid två fakulteter vid Göteborgs 
universitet 

• att ge implementeringsverktyg för en jämställd organisation  
 
Projektets tyngdpunkt har legat i det kartläggningsarbete som utmynnade i rapporten Jämställda 
fakulteter? – En studie av arbetsfördelning och normer hos lärare och forskare vid två fakulteter vid Göteborgs 
universitet.  Rapporten synliggör normativa strukturer och könsskillnader vid naturvetenskapliga 
fakulteten samt utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Följande 
metodpraktika är ett försök att tillvarata erfarenheterna från detta arbete, att beskriva 
överväganden kring metod och tillvägagångsätt för kvantitativa samt kvalitativa 
jämställdhetskartläggningar samt avslutningsvis redogöra för de förändringsåtgärder som 
rapportens resultat föranledde. Förhoppningen är att vunna erfarenheter i kartläggningsarbetet 
kan tjäna som utgångspunkt och vägledning vid framtida arbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Kvalitet och förnyelse. Strategier för Göteborgs universitet 2011-2012 
2 Regeringens kommittédirektiv 2009:7 
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Jämställdhetsarbete i högskolan 
 
Jämställdhetsarbetet vid universitet och högskolor är en strategisk satsning i den kontinuerliga 
utvecklingen av en god arbetsmiljö för personal och studenter. Varje lärosäte åläggs att upprätta 
en likabehandlingsplan och att utforma aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på grund 
av kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning samt funktionshinder. 
Denna lagstadgade skyldighet har, i olika former3, styrt verksamheten i över tre decennier och 
föranlett en rad åtgärder, kartläggningar och rapporter. Så även vid Göteborgs universitet. Tack 
vare detta arbete är kunskapsläget om jämställdhet i akademin relativt gott även om 
forskningsluckor fortfarande kvarstår.4 Forskning och utvärderingar visar tydligt att fler åtgärder 
krävs för att nå målsättningen om en jämställd arbetsplats.5  
 
Lästips – metod och övergripande kartläggningar: 

• JämStöds Praktika – Metodbok för jämställdhetsintegrering 
• Forskarkarriär för både kvinnor och män? – statistisk uppföljning och kunskapsöversikt 
• Svart på vitt – om jämställdhet i akademin 
• Jämställdhet i akademin – en forskningsöversikt 

 
 

Kartläggningar vid Göteborgs universitet 
 
Jämställdhetskartläggningar av Göteborgs universitet som arbetsplats visar att ojämlikhet mellan 
kön existerar och att ojämlikhet särskilt visar sig i den enskildes position och tillgång till 
undervisningsuppdrag, forskningsmedel, ledningsuppdrag och nätverk. Ojämlikheterna visar sig 
inte främst i ojämn könsfördelning fördelat på yrkeskategorier utan i fördelningen av makt inom 
och mellan yrkeskategorier utifrån könstillhörighet samt i relation till den kontextuella betydelsen 
av vad som konstituerar en maktposition vid varje enskild institution eller fakultet.6 I klartext 
innebär detta att anställda upplever att könstillhörighet har ett orättmätigt inflytande över arbetets 
villkor och att Göteborgs universitet, som arbetsgivare och statlig myndighet, har en skyldighet 
att utreda och åtgärda orsakerna till upplevd ojämlikhet.  
 
Kartläggningen Jämställda fakulteter? föregicks av kartläggningar av jämställdhet vid två fakulteter 
inom Göteborgs universitet; Naturvetenskapliga fakulteten7 samt Utbildningsvetenskapliga 
fakulteten.8 Vid Naturvetenskapliga fakulteten kartlades, utifrån kön, tjänstgörings-, anslags- och 
uppdragsfördelning för lärare och forskare. Syftet var att belysa förekomsten och följderna av det 
s.k. glastaket inom fakulteten9, ett glastak som kartläggningen även fann belägg för men vars 
orsaker, i termer av normer och värderingar, ej rymdes inom ramen för studien.  
 

                                                           
3 Se Lag (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, Jämställdhetslag (1991:433), 
Diskrimineringslag (2008:567) 
4 Dahlerup, 2010. 
5 Se bl.a. HSV, 2008, Delegationen för jämställdhet i högskolan, 2011. 
6 Peixoto & Wyndhamn, 2009, Turner, 2009. 
7 Turner, 2009. 
8 Peixoto & Wyndhamn, 2009. 
9 Glastaket syftar på existensen av osynliga hinder inom en organisation som hindrar kvinnor att nå de högsta 
positionerna. Hindren är svåra att upptäcka om man studerar dem en och en, men de blir tydliga på aggregerad 
nivå. Glastaket utgör därmed ett strukturellt hinder för kvinnor som kategori. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/00/62/eb622408.pdf
http://www.hsv.se/download/18.1c1147dd12f43e606a58000581/1106R-forskarkarriar-kvinnor-man.pdf#search=%27*%27
http://www.hsv.se/download/18.328ff76512e968468bc80003457/DJ-svart-pa-vitt-SOU-2011-1.pdf#search=%27*%27
http://www.hsv.se/download/18.328ff76512e968468bc80003449/DJ-forskningsoversikt-jamstalldhet-akademin.pdf#search=%27*%27
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Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten syftade kartläggningen till att påvisa den faktiska 
könsmässiga snedfördelningen mellan olika yrkeskategorier, styrelser och nämnder i kombination 
med medarbetares upplevelse av en könsmässig snedfördelning. Redogörelsen för den upplevda 
snedfördelningen i relation till kön visade ett genomgående mönster där tydliga rangordningar 
inom verksamheten bl.a. skapade starkt könade domäner i vilka manliga kolleger upplevdes få 
oproportionerligt stort utrymme i, och inflytande över, de högst rankade verksamhetsområdena. 
 
De båda studiernas resultat ger anledning att tro att likartade normativa strukturer genomsyrar 
båda verksamheterna och att dessa strukturer tenderar att vara uttryck för generella förhållanden 
inom akademin, snarare än skilda fenomen begränsade inom ramen för respektive verksamhet. 
Denna hypotes är även välgrundad i förhållande till aktuell forskning inom ämnet.10 Frånsett 
studiernas resultat är även författarnas skilda metodologiska upplägg värda att uppmärksamma. 
Studien vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten består utav två delar, en kvantitativ kartläggning 
vilken utgör en deskriptiv fond åt en kvalitativ, empirisk, undersökning. Den kvantitativa 
undersökningen belyser fördelningen kvinnor/män inom organisationens olika delar och nivåer, 
horisontellt och vertikalt. Den kvalitativa undersökningen genomfördes med hjälp av 
gruppintervjuer (indelade utifrån tjänstekategori) där fokus var de anställdas upplevelse av skilda 
arbetsvillkor utifrån könstillhörighet. Utgångspunkt för studien var hur organisationen såg ut, hur 
fördelades positioner och uppdrag i förhållande till kön och hur återspeglades detta i 
medarbetarnas upplevelse av jämställdhet.11  
 
Den kvantitativa undersökningen av Naturvetenskapliga fakulteten har ett något annorlunda 
upplägg och ställer upp hypotesen att könstillhörighet påverkar medarbetares resurser, funktion 
och placering i organisationen. Hypotesen testades mot tillgängligt underlag i personalstatistiken 
och uppvisade klara samband mellan könstillhörighet och fördelning av anslag och uppdrag inom 
forskning och undervisning.  
 
Kartläggningen Jämställda fakulteter? bygger vidare på resultaten från dessa föregående 
kartläggningar och syftar till att finna implementeringsverktyg för ökad jämställdhet genom att 
kartlägga kvinnor och mäns förutsättningar inom akademin vid tjänstgörings-, anslags- och 
uppdragsfördelning för lärare och forskare. Med utgångspunkt i Husus12 förståelse av osynlig och 
subtil diskriminering som processer snarare än isolerade händelser studeras positioner utifrån en 
kontext (fakultet/institution) där en kvantitativ analys av tjänstgörings-, anslags- och 
uppdragsfördelning förs samman med kvalitativa redskap såsom intervjuer med fokusgrupper där 
respondenter får uttrycka sina upplevelser.  
 
Genom att förena metodologiska angreppssätt och belysa olika delar av Göteborgs universitet 
försöker kartläggningen ge ett kunskapsunderlag för lämpliga åtgärder och verktyg för att utmana 
strukturella hinder och förhindra att jämställdhetsarbete reduceras till yttre, tillfällig, förbättring 
istället för inre förändring.13 Rapporten Jämställda fakulteter? ger en fördjupad förståelse för hur 
kön påverkar arbetsvillkoren för kvinnor och män vid lärosätet. Att förena frågeställningar som 
kräver både kvantitativa och kvalitativa metoder resulterade i ett tydligt mervärde när resultaten 
från skilda frågeställningar och metoder fördes samman.  
 
Ta del av resultaten från Jämställda fakulteter? 

• Jämställda fakulteter? En studie av arbetsfördelning och normer hos lärare och forskare 
vid två fakulteter vid Göteborgs universitet 

                                                           
10 Dahlerup, 2010. 
11 Peixoto & Wyndhamn, 2009. 
12 Husu, 2005. 
13 Jordansson, 2005, Mark, 2007. 

http://gu.se/digitalAssets/1360/1360085_j--mst--llda-fakulteter---inlaga.pdf
http://gu.se/digitalAssets/1360/1360085_j--mst--llda-fakulteter---inlaga.pdf
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Disposition 
 
Metodpraktikan är uppdelad i tre delar; första delen beskriver lämpliga överväganden vid 
kvantitativ kartläggning av den akademiska organisationen. Del två berör i första hand kvalitativ 
kartläggning av jämställdhet i en avgränsad verksamhet (fakultet/institution/avdelning) vid 
universitet eller högskola. Avslutningsvis beskrivs de åtgärder som resultaten från kartläggningen 
”Jämställda fakulteter?” föranledde. 
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Kvantitativ undersökning av den akademiska organisationen 
 

Charlotte Silander 
 

 

1. Allmänna reflektioner kring kvantitativa kartläggningar av akademin 

Kartläggning som ett led i jämställdhetsarbetet 
En kvantitativ kartläggning av könsbalans kan ses som ett led i en organisations 
jämställdhetsarbete. Att kvantitativt kartlägga könsbalans inom en akademisk organisation är ett 
första steg för att bedriva ett aktivts jämställdhetsarbete. En kvantitativ kartläggning är därmed 
inte tillräcklig utan behöver kompletteras med kvalitativa data då den annars kan vara 
missvisande. Att det exempelvis råder en jämn könsfördelning bland doktorander är inget bevis 
på att båda könen har samma förutsättningar inom forskarutbildningen. För att veta det måste 
fler variabler beaktas och frågor ställas. 

 

Beaktande av disciplinära skillnader  
Ett universitet består av många, mycket olika, delar och enheter. De disciplinära skillnaderna är 
ofta stora och förutsättningarna för jämställdhet kan skilja sig åt. Inom en laboratorieintensiv 
disciplin kan det råda andra krav på det ena könet än vad som är fallet inom en disciplin där 
arbetet sker mer individuellt. Att arbeta inom en disciplin där det ena könet är i kraftig majoritet 
kan vara annorlunda än i en mer könsbalanserad miljö osv. Det finns stora skillnader i 
könssammansättning mellan olika akademiska fält vilket kan skapa olika förutsättningar för 
jämställdhetsarbetet. Detta innebär att det är viktigt att kartlägga könsbalans uppdelat på fakultet 
och institution eftersom förutsättningarna kan skilja sig åt. Även om universitetet är en 
administrativ enhet så består den av olika akademiska världar. 

 

Akademisk karriär som en process 
Den akademiska karriären bör betraktas som en process. Det är svårt att knyta bristen på 
jämställdhet till en viss punkt inom den akademiska karriären t.ex. forskarutbildningen, post dok 
perioden etc. Istället tycks det handla om flera parallella processer som interagerar med varandra 
(Xie & Shauman 2003).   Jämställdhet bör därför studeras både inom olika discipliner och på 
olika nivåer och inom akademin.  

 

Individdata och longitudinella studier  
Det är vanligt att undersöka könsbalans inom akademin genom att göra tvärsnittsstudier. Dessa 
är bra för att få en första bild av läget i en organisation. Problemet med tvärsnittsstudier är att det 
inte framgår vilka individer som ingår vid de olika mättillfällena och att det därför inte finns 
någon kunskap om vad som händer mellan mättillfällena. De kan därför vara begränsande och 
missvisande om de används för långtgående slutsatser. Longitudinella studier är därför att 
föredra. Till skillnad från tvärsnittsstudier som mäter en gång per fall och sedan jämför med 
andra fall som mätts vid samma tidpunkt så följer longitudinella studier samma individer över tid, 
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vilket baseras på individdata. Individdata ger också möjlighet att konstanthålla faktorer som får 
stor påverkan , tex ålder. 

 

Data 
Alla lärosäten har någon form av personalregister och register över studenter och forskarstuderande. 
En fördel med att använda sig av uppgifter från personalregistret är att det är totalmaterial (om än 
små i vissa fall) medan nackdelen är att det inte alltid finns data. Det kan finnas begränsat med 
individdata vilket försvårar möjligheterna till att göra analyser.  

SCB har omfattande statistik över högskolornas personal, dock är denna inte alltid kompatibel 
med lärosätenas egna personalregister vilket försvårar jämförelser. Ofta krävs individdata för att 
kunna kontrollera för exempelvis ålder i olika sammanhang. Vilken statistik finns över 
publicering och vetenskaplig produktion? Upplevs den som trovärdig och legitim hos forskarna 
inom olika discipliner? Ibland används t.ex. system baserade på naturvetenskapliga ideal som har 
låg legitimitet hos forskare inom humaniora etc. 

 

2. Vad bör mätas 
 
En kvantitativ kartläggning av jämställdhet löser inga jämställdhetsproblem utan syftar till att ta 
fram mått på viktiga aspekter av jämställdhet inom ett universitet. En kartläggning kan hjälpa till 
att synliggöra studenters och anställdas villkor utifrån ett könsperspektiv. Här ges exempel på ett 
par områden som kan undersökas. 

1) Övergripande kartläggning av kön i organisationen 
För att få en övergripande bild av könsbalansen vid lärosätet undersöks hur kön fördelar sig inom 
olika personalkategorier, åldrar och nivåer vid lärosätet. Utgångspunkten är att besvara frågan om 
det råder en jämn könsfördelning vid fakulteten då olika anställningskategorier studeras.  

Exempel på fråga  

• Råder en jämn könsfördelning per kategori vid institution/fakultet/lärosäte? 
 

2) Arbetsinnehåll 
En jämställd akademi förutsätter att män och kvinnor är lika representerade på ledningsuppdrag 
och i arbetet i beredande och beslutande organ. Internationella studier har visat att män och 
kvinnor ägnar sig åt olika saker inom sin akademiska roll. Studier har visat att kvinnor lägger 
proportionellt mer tid på arbete utanför institutionen, på sakkunnigutlåtanden och andra 
bedömningsuppdrag, än män (Hovdhaugen et al. 2004). Eftersom andelen kvinnor inom 
universitet och högskolor fortfarande är lägre än andelen män men kraven på jämställdhet är 
höga, kan det innebära att kvinnor i högre utsträckning än män belastas med arbete i nämnder, 
bedömargrupper och sakkunniguppdrag.  

Att kvinnliga forskare i högskolan ägnar mer tid åt undervisning än  
forskning brukar anges som en viktig förklaring till varför kvinnor inte avancerar lika fort som 
män inom forskningssystemet (Acker och Feuerverger 1996, Becher och Trowler 2001:149ff, 
Hovdhaugen et al. 2004:51) Bagilhole (1993) menar att de kriterier som styr avancemang och 
befordran i den akademiska karriären begränsas till antal publiceringar och att de missgynnar 
kvinnor som väljer att ägna sig åt undervisning och studentsociala aktiviteter (Bagilhole 1993).  
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Om det finns skillnader i hur mycket tid som spenderas på undervisning, forskning och 
administration mellan könen är detta viktigt eftersom det kan belysa män och kvinnors olika 
förutsättningar för att göra akademisk karriär. Forskning om vetenskapliga publiceringar har visat 
att män publicerar mer än kvinnor men att könsskillnaderna med tiden blivit mindre (Kyvik och 
Teigen 1994, Sax et al. 2002, Xie och Shauman 2003:192).  

Ett sätt att studera män och kvinnors arbetsinnehåll är att undersöka förekomsten av 
förtroendeuppdrag och vilka som sitter på formell makt, exempelvis genom könsmässig 
representation i kommittéer, organ, beredningar samt ledningsuppdrag.   

För att se om det finns skillnaderna mellan könen avseende vetenskaplig produktion kan interna 
publiceringsstudier göras antingen genom lärosätets eventuella egna register för fördelning av 
fakultetsmedel eller genom utvärderingar av forskning. En tredje väg att få en bild av 
arbetsinnehållet är att se om forskning, undervisning och administration är jämt fördelade mellan 
könen hos personalen?  

Exempel på frågor: 

• Råder en jämn könsfördelning på ledningsuppdrag? 
• Är båda könen jämt representerade i organisationens kommittéer? 
• Råder könsbalans avseende vetenskapliga uppdrag, internationella uppdrag och samverkans-

uppdrag?  
• Är forskning, undervisning och övrigt jämt fördelad mellan könen för lärare? 

 

3) Forskarutbildningen 
Forskarutbildningen är grunden till den akademiska karriären och den period då en person 
introduceras in i det akademiska systemet. Könsbalans i forskarutbildningen är viktigt eftersom 
det är från denna bas framtida lärare och forskare inom disciplinen rekryteras. Könsbalans i 
handledargruppen är också önskvärt eftersom det dels ger möjlighet för doktorander att ha 
handledare av båda könen, dels ger handledare av båda könen lika möjlighet att handleda 
doktorander, vilket är en del av den vetenskapliga meriteringen. Det är därför intressant att se om 
det råder könsbalans i doktorandgruppen och i gruppen av handledare.  Vidare kan frågan ställas 
om det är så att doktorander och handledare söker sig till sitt eget kön genom att se om det råder 
en representativ fördelning av könen relaterat till kön på handledare. Ges män och kvinnor 
samma möjlighet att handleda? Råder det t.ex. en jämn fördelning mellan könen på handledare 
relaterat till andelen docenter och professorer? 

Exempel på frågor: 

• Råder könsbalans i doktorandgruppen?  
• Råder en representativ fördelning av könen relaterat till kön på handledare? 
• Råder en jämn fördelning mellan könen på handledare relaterat till andelen docenter och professorer 

vid fakulteten? 
 

4) Starten på den akademiska karriären 
Vilka möjligheter som ges i snar anslutning till disputation kan vara avgörande för den framtida 
akademiska karriären. Ett sätt att snabbt göra en akademisk karriär är att ha en tidsbegränsad 
meriteringstjänst (post dok eller forskarassistenttjänst) efter disputation, vilket öppnar upp för ett 
snabbt sätt att meritera sig för framtida projekt och anställning. Det är därför relevant att 
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undersöka om det finns könsskillnader avseende vilka personer som får post doktjänster efter 
avlagd doktorsexamen. 

En annan aspekt av den tidiga karriären är att undersöka vilka som får anställning vid fakulteten 
och om det råder könsskillnader. Att studera könsskillnader ett år efter avlagd doktorsexamen ger 
begränsad information om de akademiska karriärvägarna eftersom många, då i mer tillfälliga 
anställningsformer, kan vara kvar vid den institution de doktorerat. Istället kan det vara relevant 
att studera hur situationen ser ut 2-3 år efter disputation då ett stabilare och mer medvetet 
karriärval kan tänkas ha gjorts.  

Exempel på frågor: 

• Finns det skillnader mellan könen avseende att få en tidsbegränsad meriteringstjänst efter disputation? 
• Råder det balans mellan könen avseende doktorander som anställs vid fakulteten efter disputation?  
• Stannar män och kvinnor i samma utsträckning kvar inom universitet och högskola efter disputation? 
• Är könsfördelningen på de personer som anställs efter disputation i paritet med könsfördelningen hos 

doktoranderna? 
 

5) Relationen mellan familj och akademisk karriär  
Att kvinnor ägnar mer tid åt familjen än vad män gör är en vanligt förekommande förklaring till 
kvinnors underrepresentation. Kvinnor som gör en akademisk karriär fortsätter normalt att ha 
huvudansvaret för familj och barn (Stanfors 2007:219) En kvinna som ägnar mer tid för hem och 
barn har andra förutsättningar för att konkurrera än en man som ägnar mindre tid åt detta. 
Relationen mellan familj och akademisk karriär är dock en komplex fråga. Om det finns stora 
skillnader mellan män och kvinnor avseende exempelvis uttag av föräldraledighet så visar det att 
det kan råda olika förutsättningar för könen att göra en akademisk karriär eftersom 
föräldraledigheter tycks korrelera negativt med publiceringsgrad (Kyvik och Teigen 1994) och 
därför kan utgöra problematiska avbrott i forskarkarriärer. Universiteten har i regel begränsade 
uppgifter för att undersöka familjesituation men uttag av föräldraledighet är en uppgift som i regel 
finns tillgänglig. Jämförelser är ofta svåra eftersom medelåldern skiljer sig åt mellan fakulteter och 
anställningskategorier och faktorn ålder är avgörande vid uttag av föräldraledighet.  

 

Frågor: 

• Skiljer sig uttagen av föräldraledighet mellan könen? 
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Kvalitativ undersökning av jämställdhet 
 

Samuel Heimann 
 
 

 
Följande avsnitt berör i första hand kvalitativ kartläggning av jämställdhet i en avgränsad 
verksamhet (fakultet/institution/avdelning) vid universitet eller högskola. Att kartlägga 
jämställdhet utifrån ett kvalitativt metodval innebär, i korthet, att kartläggningen syftar till att 
skapa en djupare förståelse för de bakomliggande orsaker och mekanismer som påverkar 
förutsättningar för jämställdhet.  
 
 

Utgångspunkter för kvalitativ kartläggning 
 
De bakomliggande orsakerna till att en verksamhet inte möter de jämställdhetspolitiska målen kan 
i viss mening delas upp i externa och interna faktorer.  Med externa faktorer menas exempelvis 
högskoleförordning, finansieringsmodeller (t.ex. forskningsfinansiering) och det omgivande 
samhällets syn på jämställdhet (rådande normer och värderingar) som kan verka till för- eller 
nackdel för jämställdhetsmålen. Interna orsaker kan bl.a. vara internt regelverk, arbetsprocesser 
och organisationskulturen i stort. Viktigt att poängtera är att det inte råder vattentäta skott mellan 
externa och interna strukturer (orsaker), samtliga är delaktiga i att forma förutsättningarna för 
verksamheten och därigenom förutsättningarna för att uppnå en jämställd arbetsplats. Med andra 
ord finns det faktorer både inom och utanför den egna verksamheten som påverkar 
förutsättningar för jämställdhet och ingen enskild faktor kan sägas utgöra primär eller isolerad 
orsak till bristande jämställdhet. Av detta följer att kartläggningar av jämställdhet inom enskilda 
verksamheter i första hand bör begränsas till att svara mot relevanta frågeställningar inom ramen 
för det som verksamheten själv har möjlighet att påverka samt att syftet med jämställhetsarbetet 
bör vara ett långsiktigt målinriktat arbete där organisationens regelverk, arbets-och 
beslutsprocesser genomgår jämställdhetsintegrering med hjälp av kvantitativa mål och kvalitativt 
förändringsarbete inriktat mot organisationens normer, värderingar och ideal.  
 
Lästips om jämställdhetsintegrering och praktiskt jämställdhetsarbete: 

• JämStöds praktika 
• Jämställdhetsarbetets teori och praktik. Mark, Eva (2007) Lund: Studentlitteratur 

 

Att välja kvalitativ metod 
 
En kvalitativ kartläggning kan synliggöra de normer och värderingar som råder i en arbetsgrupp 
eller vid en arbetsplats. Att normer och värderingar lyfts fram och skärskådas är det mest 
väsentliga vid en kvalitativ kartläggning av jämställdhet men det finns många olika 
metoder/tillvägagångssätt.  

http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/00/62/eb622408.pdf
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Valet av kvalitativ metod för att kartlägga en verksamhets organisationskultur i termer av normer 
och värderingar bygger på flera överväganden. Här finns inte utrymme för att täcka in allt men 
några punkter kan sägas vara extra viktiga; För det första måste valet av metod utgå från syfte och 
frågeställning. För det andra innebär kvalitativa metoder ofta en mycket tidskrävande process av 
datainsamling genom exempelvis intervjuer, observationsstudie, fokusgrupper etc. Att ha 
tillräckliga resurser, i termer av tid, personal och finansiering, är därmed avgörande för att 
kartläggningen ska kunna genomföras. För det tredje innebär kvalitativ metod ofta att fler än 
enbart utredaren involveras i arbetet – oavsett om metoden är intervjuer, fokusgrupper eller 
observationsstudie kommer medarbetare att bidra till kartläggningen med sina tankar och åsikter. 
Det är därför särskilt viktigt att arbetet förankras väl i verksamheten samt att etiska 
hänsynstaganden beaktas. Slutligen kommer resultatet från en kvalitativ kartläggning aldrig att 
kunna betraktas som en objektiv sanning, något som heller inte kan vara syftet. Utredaren 
kommer att, utifrån sin subjektiva varseblivning, tolka materialet och dra relevanta slutsatser 
härledda från teoretiskt ramverk. En kvalitativ kartläggning kommer därmed ofta leda till 
diskussion och bemötas av kritik från individer som inte känner igen sig i utredarens slutsatser. 
Förutsatt att kritiken inte gäller den vetenskapliga kvaliteten i kartläggningen är denna typ av 
diskussion en positiv följd och en del av kartläggningens övergripande syfte. Genom att lyfta 
fram hur normer och värderingar (föreställningar om kön) påverkar arbetsvillkoren kan en 
förändringsprocess ta sin början.    

Lästips om kvalitativ metod och jämställdhetskartläggning:  

• Handbok i kvalitativa metoder. Ahrne, Göran & Svensson, Peter (2011) Malmö: Liber 
• www.jamstall.nu 

 

Metodval i kartläggningen ”Jämställda fakulteter?” 
 
I kartläggningen ”jämställda fakulteter?” valdes olika personalgrupper ut för att inom ramen av 
gruppintervjuer samt enskilda intervjuer svara på frågor om hur arbetsplatsen upplevdes utifrån 
ett jämställdhetsperspektiv. De övergripande frågeställningarna som studien sökte besvara var: 

• Skiljer sig arbetsvillkoren åt för kvinnor och män utifrån fördelning av anslag, uppdrag, 
tjänst och sociala arbetsvillkor? 

• Upplever anställda att arbetets villkor och förutsättningar skiljer sig åt utifrån 
könstillhörighet? 

Valet av intervjupersoner gjordes slumpmässigt och utifrån personalgrupper indelade i 
tjänstekategorier såsom forskare, lärare, doktorander och teknisk och administrativ personal14. 
Valet av intervjuade tjänstekategorier gjordes utifrån varje kategoris relativa särart ifråga om 
anställningstid, arbetsuppgifter, arbetsvillkor och inflytande över de egna arbetsuppgifterna 
(graden av självständigt arbete) samt hierarkisk position (förmåga att utöva officiell och inofficiell 
makt/inflytande). Exempelvis antas doktorander och professorer ha skilda arbetsuppgifter, 

                                                           
14 För en mer detaljerad redovisning av personalgrupper och metodval se Peixoto & Wyndhamn, 2012. 

http://www.jamstall.nu/hur_1/verktygslada
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hierarkisk position samt grad av självständigt arbete vilket påverkar hur personerna upplever sin 
arbetsplats samt vilken förmåga den enskilda individen har att påverka och förändra sina 
arbetsvillkor. Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide som löst strukturerat förde 
samtalet runt en rad nyckelbegrepp och frågor rörande bl.a. karriärvägar, familjebildning, 
handlingsutrymme och hierarkier. I intervjuerna framkom bilden av en arbetsplats som på många 
sätt särskilde kvinnor och män. Vetenskapsproduktion knyts till män och en viss slags 
maskulinitet medan utbildning och administration i högre grad anses utgöra kvinnliga domäner. 
Kartläggningen visar att både män och kvinnor i verksamheten bidrar till att reproducera de 
föreställningar som konstituerar struktur och system och att kritik av rådande maktordning 
avfärdas med hänvisning till kritikerns individuella tillkortakommanden och förmåga att utöva 
vetenskapligt arbete. Studien synliggör hur normer och värderingar som motverkar jämställdhet 
reproduceras och därmed förhindrar utvecklingen av en mer jämställd arbetsplats.  
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Åtgärdsförslag utifrån resultaten i ”Jämställda fakulteter?” 
 

Samuel Heimann 

 

 

Resultaten från Jämställda fakulteter synliggör delar av de bakomliggande orsaker som 
reproducerar och konserverar en icke jämställd akademi. Könsskillnader i arbetsvillkor samt att 
anställda i hög grad upplever att arbetets förutsättningar skiljer sig åt beroende på kön är viktiga 
resultat för att motivera och driva på en förändringsprocess. Att könstillhörighet i hög grad 
inverkar på medarbetares arbetsvillkor är mycket problematiskt och beklagansvärt, särskilt i en 
verksamhet vars värdegrund vilar på en kombination av meritokratiska principer och samtliga 
medarbetares lika värde. Att utforma åtgärder utifrån en genomförd kartläggning är en 
komplicerad process som kräver ledningsförankring och prioritering av områden. Allt kan inte 
göras på en gång och beslutade åtgärder måste inbegripa uppföljning och ha långsiktig förändring 
som målsättning. Utifrån kartläggningens resultat är det framförallt två slutsatser som, initialt, 
föranleder åtgärder: 

För det första uppmärksammas i den kvantitativa kartläggningen15 att vissa önskvärda analyser av 
relevanta variabler överhuvudtaget inte låter sig göras och att andra bygger på osäkert underlag. 
Det är en tydlig brist att myndighetens personaldata förefaller variera innehållsmässigt beroende 
på fakultet samt att fåtalet relevanta nyckeltal och variabler är tillgängliga utifrån frågor om 
jämställdhet. För att Göteborgs universitet ska kunna bedriva ett framgångsrikt 
likabehandlingsarbete måste det finnas tillgång till relevant och omfångsrikt underlag. Detta dels 
för att kunna bedöma behov av åtgärder, dels för att kunna följa upp de åtgärder som 
genomförts. Att stärka upp och systematisera universitets personaldata utifrån 
jämställdhetsarbetets behov är därför en prioriterad åtgärd av långsiktig strategisk vikt.  

 

Förslag på åtgärd: kvalitetssäkra personalstatistiken utifrån relevanta jämställdhetsindikatorer 
inom följande områden: 

• Övergripande könsfördelning inom organisationen 
• Arbetsinnehåll (ledningsuppdrag, förtroendeuppdrag, andel 

forskning/utbildning/administration etc.) 
• Forskarutbildning (könsbalans i doktorandgrupp, kön i relation till handledare) 
• Akademisk karriär (fördelning av tidsbegränsad meriteringstjänst, jämställd retention 

bland disputerade vid lärosätet) 
• Relationen mellan arbete och karriär (uttag av föräldraledighet) 

Målsättning: Att skapa kvalitetssäkrad personaldata för beslutsunderlag samt uppföljning av 
lärosätets jämställdhetsmål. 

 

Det andra resultatet från kartläggningen som föranleder åtgärder är betydligt mer komplext och 
inbegriper i realiteten samtliga medarbetare. Resultatet kommer från den kvalitativa 

                                                           
15 Silander, 2012 
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kartläggningen16 av Naturvetenskapliga fakulteten och rör den forskarnorm vilken 
problematiseras och framhävs som den stora utmaningen i arbetet mot en jämställd arbetsplats. 
Forskaridealet utgör en del av själva kärnan i all verksamhet vid ett universitet och ett gott 
forskarideal har förmågan att sporra och inspirera medarbetare i det dagliga arbetet. Dessvärre 
visar intervjustudien att rådande forskarideal utgör ett normerande raster som snarare begränsar 
än möjliggör många medarbetares förmåga att lyckas och utvecklas inom ramen för forskning 
och utbildning. Att ligga i framkant av forskning och utbildning är en förutsättning för varje 
universitet som vill hävda sig i nationella och internationella sammanhang. Det är en 
förutsättning för att attrahera såväl forskningsfinansiärer som lärare och forskare i toppklass. 
Konkurrenskraft får dock inte köpas till priset av en undermålig arbetsmiljö. Den forskarnorm 
som studien beskriver gynnar inte god forskning i det att den främjar selektion av medarbetare 
utifrån kriterier som faller utanför det rent akademiska. Forskare och lärare, oavsett kön, ska inte 
känna sig påtvingade ett ideal som tvingar dem att välja mellan karriär och familjeliv. Inte heller är 
det rimligt att forskarnormen präglas av attribut och kvaliteter som endast en begränsad del av 
samtliga medarbetare kan känna igen sig i. Det är uppenbart att detta leder till att duktiga 
medarbetare åsidosätt, att karriär och forskning blir lidande och att Göteborgs universitet riskerar 
att gå miste om vetenskapliga resultat och framstående medarbetare. För att universitetet ska 
kunna producera bästa tänkbara forskning och utbildning måste verksamheten rymma en 
mångfald av medarbetare som ges likvärdiga förutsättningar att generera kollektiv och individuell 
kunskap av varierande karaktär och vars prestationer samtidigt bedöms utifrån meritokratiska 
principer. Om så inte är fallet, och rådande forskarideal tillåts vara förhärskande, kommer 
forskarnormen utgöra ett hinder för både jämställdhet och excellent forskning. 

 

Förslag på åtgärd: Kartläggningen av Naturvetenskapliga och Utbildningsvetenskapliga 
fakulteterna utgör i sig själv en åtgärd för att förändra rådande normer och värderingar, så även 
forskarnormen. Det är främst genom att problematisera och ifrågasätta företeelser i vår egna 
dagliga verksamhet som en reell förändringsprocess kan ta sin början. Rapporten Jämställda 
fakulteter? synliggör normer och strukturer som motverkar en jämställd arbetsplats men för reell 
förändring krävs även att samtliga medarbetare är villiga att kritiskt granska sitt eget och andras 
beteende inom ramen för det professionella och det akademiska samt att det finns utrymme för 
kritisk diskussion inom organisationen i stort. För att skapa förutsättningar för detta arbete 
kommer Naturvetenskapliga fakulteten att genomföra ett åtgärdsprogram utifrån metoden 
Jämställdhet inifrån.  

 

Jämställdhet inifrån 
 
Naturvetenskapliga fakulteten kommer som en följd av resultaten från kartläggningen Jämställda 
fakulteter att involvera samtliga chefer (dekanus samt prefekter) i jämställdhetsarbete utifrån 
metoden Jämställdhet inifrån. Metoden syftar till att initiera förändringsprocesser inom 
jämställdhetsområdet och har tidigare genomförts i statlig, kommunal och privat verksamhet.17 
Det främsta syftet med metoden är att uppnå en medvetenhet hos individen om hur 
föreställningar om kön styr vårt tänkande och hur dessa föreställningar ger återverkningar i 
vardagen. Genom att förvärva större kunskap och insikt om hur föreställningar om kön påverkar 

                                                           
16 Peixoto och Wyndhamn, 2012. 
17 Gillberg m.fl, 2010. 



16 
 

våra tankar och handlande ges chefer verktyg för det vardagliga jämställdhetsarbetet; förmågan att 
operationalisera genus och genusordning i den dagliga verksamheten.18  
 

Det är av avgörande betydelse att åtgärder för att förändra normer och värderingar primärt riktas 
mot verksamhetens ledning och att likabehandlings- och jämställdhetsperspektiv integreras i 
samtliga beslutsprocesser. Vetskapen om att dessa frågor är prioriterade och utgör en naturlig del 
av verksamhetens styrning innebär att frågornas legitimitet stärks inom organisationen i sin 
helhet.19 Att rikta åtgärder mot ledare och chefer får därmed ses som ett första steg i en större 
process där hela verksamheten måste ingå. Naturvetenskapliga fakultetens chefer kommer att 
genomgå jämställdhetsåtgärden Jämställdhet inifrån enligt följande steg: 

• Föreläsning kring genus och jämställdhet i ett historiskt perspektiv 
• Fem förändringslaboratorier där jämställdhetsproblematiker diskuteras utifrån ”fall” eller 

”case” som deltagarna själva bidrar med 
• Avsiktsförklaringar på både individuell och organisatorisk nivå  
• Återkoppling/uppföljning  

Planerade åtgärder utgör startskottet för ett långsiktigt förändringsarbete. Genom att 
tillhandahålla chefer med verktyg för att kritiskt granska sin verksamhet utifrån frågor om 
jämställdhet och genus skapas förutsättningar för att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete på alla 
nivåer inom organisationen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
18 Gillberg m.fl, 2010. 
19 I Göteborgs universitets senaste Arbetsordning (Dnr V 2011 - 155) samt Delegationsordning (Dnr V 2011 - 
155) har prefektens ansvar för arbetsmiljö samt likabehandlingsfrågorna förtydligats 
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