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Abstract 
 
Previous studies have focused on how gender equality is constructed at both macro and micro 
levels. This essay mainly focuses on studying and analysing in what manner gender equality 
is constructed within the academic field. The object of the study is the internally set 
organisational documents for gender equality at Örebro University. One business plan from 
each university institutions, a total of eight, has been studied. In order to answer the purpose 
and questions of the essay, these business plans have been studied alongside Swedish 
legislation and statistics of gender equality in numbers of employees in the workplace. 
 
The theoretical framework of the studies primarily consists of Berger & Luckmann’s (2012) 
knowledge sociological theory and Mark’s (2007) equality theory. They are complemented by 
other theories on discourse, gender and male dominance. Thus, this study has been executed 
from a standpoint within social constructionism. Text analysis has been the method used to 
execute the study. In the analysis, three main themes emerged; working environment, power 
and gender. One of the study’s main conclusions is that gender equality based on mentioned 
discourses are constructed through ambition, development and external aspects based on 
conditions on the market.  The study found that there are no answers on how to evaluate these 
themes. We claim that this negatively affects the possibilities both to develop the meaning of 
gender equality as a concept, and for the organisation to work with gender equality. Also, by 
analysis of the linguistic expressions in the studied documents, a diffuse manner of defining 
gender equality as a concept has shown.  The absence of a clear concept definition seems to 
affect the structural development and expansion possibilities of the work within the 
organisation. 
 
Keywords: Social construction, gender equality, power, gender, male dominance, 
themes/discourses 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Tidigare forskning har försökt utreda hur jämställdhet konstrueras både som makro- och 
mikrofenomen. Denna uppsats fokuserar huvudsakligen på att undersöka och analysera hur 
jämställdhet konstrueras inom det akademiska fältet. Uppsatsens studieobjekt är Örebro 
universitet och det är organisationens egenproducerade policydokument i form av 
verksamhetsplaner som utgör studiens material. Åtta verksamhetsplaner, en för varje 
institution på universitetet, har studerats. För att besvara studiens syfte och frågeställningar 
har dessa verksamhetsplaner studerats tillsammans med statistik över antalet anställda kvinnor 
och män samt gällande lagstiftning. 
 
Studiens teoretiska ramverk består huvudsakligen av Berger och Luckmanns (2012) 
kunskapssociologiska teori samt av Marks (2007) jämställdhetsteori. Dessa kompletteras av 
teorier gällande diskurs, genus och manlig dominans. Det är således med en 
socialkonstruktionistisk ansats som studiens ämne behandlas. Textanalys är den metod som 
använts för att analysera studiens material. I analysen utkristalliserade sig tre huvudteman: 
arbetsmiljö, makt och genus. En av studiens viktigaste slutsatser är att jämställdhet utifrån 
dessa teman konstrueras genom mål, utveckling och externa marknadsmässiga aspekter. Hur 
jämställdhetsarbetet ska utvärderas beskrivs dock inte. Vi menar att detta påverkar hur arbetet 
med jämställdhet ser ut samt vilken bild av fenomenet som reproduceras i organisationen. 
Genom att även analysera de språkliga uttrycken identifierades att jämställdhet inom 
organisationen definieras väldigt diffust. Avsaknaden av en konkret begreppsdefinition 
påverkar jämställdhetskonstruktionens utformning och utbredning inom organisationen. 
 
Nyckelbegrepp: social konstruktion, jämställdhet, makt, genus, manlig dominans, 
teman/diskurs 
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1. Inledning         
 
Jämställdhet som begrepp har länge diskuterats i olika former och utifrån skilda definitioner. I 
dagsläget är ämnet högst aktuellt på arbetsmarknaden och framträder såväl i gällande 
lagstiftning (Diskrimineringslagen, 2008:567) som i det interna samtalet på enskilda 
arbetsplatser. Enligt 3 kap. 13 § Diskrimineringslagen (2008:567) måste varje arbetsgivare 
med fler än 25 sysselsatta arbetstagare upprätta en plan för jämställdhetsarbete var tredje år. 
Detta i syfte att arbeta mot en mer jämställd arbetsmarknad, vilken fortfarande idag påvisar 
många brister i jämlikheten mellan könen. Jämställdhetsarbetet och upprättandet av 
jämställdhetsplaner är emellertid både kostsamt och tidskrävande, trots detta är utredningar av 
dem få. Frågan vi ställer oss är därför om dessa planer bidrar till en mer jämställd 
arbetsmarknad eller om de endast fungerar som hyllvärmare? Med avstamp i denna relativt 
allmänt hållna frågeställning väcktes ett intresse att vidare studera hur jämställdhet och arbetet 
med det samma konstrueras och reproduceras ute i arbetslivet. Det valda studieobjektet är det 
akademiska fältet och än mer precist Örebro universitet. Ett fält präglat av både 
kunskapskoncentration och långvarig tradition. 

Såväl nationell som internationell forskning har tidigare bedrivits gällande jämställdhet som 
konstruktion och en manlig överordning har därigenom avslöjats genomsyra det akademiska 
fältet (Alnebratt & Jordansson, 2011:13). En överordning som med hjälp av Foucaults (Carbin 
och Rönnblom, 2012:84f) begreppsapparat förstås som en av de rådande diskurserna i 
jämställdhetsfrågan. Anledningen till varför en socialkonstruktionistisk studie kring 
jämställdhetsbegreppet behövs inom akademin stärks således ytterligare. 

Denna uppsats kommer att undersöka hur jämställdhet som makrofenomen tar sig uttryck i 
mikroform samt hur detta påverkar jämställdhetsarbetet utifrån rådande diskurser. För att 
undersöka vilken verklighet som genom diskussionen om jämställdhet konstrueras vid Örebro 
universitet, har verksamhetsplaner från samtliga institutioner valts ut som datamaterial. En 
textnära analys av dessa dokument är studiens försök att besvara nedanstående 
frågeställningar samt öka kunskapen om hur jämställdhet faktiskt konstruera. 
 
1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att få en fördjupad förståelse av fenomenet jämställdhet vid Örebro 
universitet. Dels genom att analysera hur jämställdhet konstrueras, förstås och kommuniceras 
i centrala dokument, dels genom att kartlägga hur könsfördelningen vid lärosätets institutioner 
ser ut. 
 
1.2 Frågeställningar 
1. Hur ser den kvantitativa jämställdheten ut inom respektive institution? 
2. Hur konstrueras jämställdhet och jämställdhetsarbete i institutionernas verksamhetsplaner? 
3. Hur överensstämmer jämställdhetsretoriken med jämställdhetspraktiken? 
 
1.3 Disposition 
Uppsatsens disposition består av sex kapitel. Efter inledningskapitlet följer kapitel två som 
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behandlar tidigare forskning om jämställdhet. Kapitlet ramar in ämnet samtidigt som 
jämställdhetsfenomenet ges en nödvändig bakgrundskontext. I nästkommande kapitel 
presenteras studiens teoretiska ramverk samt socialkonstruktionistiska ansats. I det fjärde 
kapitlet redogörs metod och material. I detta kapitel problematiseras även uppsatsens kvalité 
utifrån fyra kvalitetsbegrepp. Därefter presenteras studiens resultat och teoretiska analys av 
materialet. I det femte kapitlet redovisas studiens slutsatser genom att syfte och 
frågeställningar besvaras. Avslutningsvis diskuteras uppsatsens utfall samt förslag för vidare 
forskning inom ämnet jämställdhet. 
 
1.4 Avgränsningar 
Studien avgränsas till att undersöka hur jämställdhet konstrueras via verksamhetsplaner och 
dess språkliga uttryck vid Örebro universitet. Fokus ligger vid att undersöka hur jämställdhet 
och jämställdhetsarbete beskrivs, inte hur det faktiskt bedrivs. Det är således inte de faktiska 
åtgärderna som universitetet arbetar med i dagsläget som undersöks utan hur jämställdhet som 
fenomen konstrueras och produceras samt vilka effekter detta kan få. Jämställdhetens 
konstruktion studeras via de språkliga uttryck som återfinns i de aktuella dokumenten och inte 
via organisationens medarbetares upplevelser. Den socialkonstruktionistiska ansatsen (Berger 
& Luckmann, 2010) möjliggör, trots studiens begränsade omfattning, ett kritiskt 
förhållningssätt gentemot de styrdokument som vi menar påverkar organisationens inställning 
till jämställdhet och arbetet med det samma. 
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2. Tidigare forskning 
 
Jämställdhet och problematiken kring ämnet är något som de senaste årtiondena både inom 
media men också inom forskarvärlden varit hett omskrivet (Lombardo & Meier, 2008). 
Aktörerna, metoderna och teorierna har varit många och skilda men ändå haft en gemensam 
nämnare. Genom studier har forskare sökt finna vad som döljer sig bakom etiketten 
jämställdhet samt hur detta fenomen fått och tar så stor plats i det moderna samhället. För att 
närma oss detta komplexa och snåriga ämne har vi valt att genom sökfunktionen Sociological 
Abstracts lokalisera både nationella och internationella studier relevanta för våra 
frågeställningar. Studier där det på olika sätt och med olika syften utreds hur jämställdhet 
konstrueras och appliceras. Detta på såväl överstatlig nivå, såsom Europeiska Unionen, som 
på organisatorisk nivå inom enskilda universitet. 
 
Artiklarna valdes ut ur en stor mängd sökträffar rörande gender equality. Detta då samtliga på 
olika sätt behandlar jämställdhet som konstruktion och fenomen. De utvalda artiklarna skapar 
tillsammans en nyanserad bild av hur föränderlig jämställdhetsdiskursen är, samt hur den 
genomsyrar alla nivåer i samhället och på så sätt upprätthåller sin relevans. För att presentera 
det som upplevs mest relevant för studien från den tidigare forskningen, har vi valt att dela 
upp detta kapitel i underrubriker: Jämställdhet inom EU, Marknadsstyrning och jämställdhet 
inom akademin samt Styrningsmentalitet. Slutligen presenteras även en tematisering av hur 
begreppet jämställdhet konstruerats i tidigare forskning. 
 
2.1 Jämställdhet inom EU 
Enligt Lombardo och Meier (2008:102) har det skett en förändring i synen på jämställdhet 
inom Europeiska Unionen de senaste tio åren. Man har försökt bredda jämställdhetsdiskursen 
för att möjliggöra ett jämställdhetsarbete som ska kunna täcka in flera nivåer i samhället. 
Lombardo och Meier menar dock att även om det är positivt att EU nu satsar på att arbeta 
över flera sektorer tappar man samtidigt en del av sitt tidigare fokus. Författarna menar alltså 
att ju större ytan blir, desto mindre blir djupet på frågorna vilket är ett resultat av bristande 
kompetens i maktens korridorer. 
 
Genom en ramanalys har författarna försökt greppa vad som inbegrips i diskursen gender på 
en makronivå. Något som i förlängningen påverkar jämställdhetsarbetet i alla EUs 
medlemsländer genom direktiv och förordningar (Lombardo & Meier, 2008:105). Författarna 
menar att det inom EU råder en tvetydighet för hur frågor med jämställdhet ska bemötas. Dels 
finns ett angreppssätt där kvinnan och hennes ställning i samhället ligger i fokus, dels 
fokuseras arbetet på kvinnans relation till mannen i dessa frågor (Lombardo & Meier, 
2008:103). Crepsi (2009:182) å sin sida menar dock att diskursen gender inte helt kan 
likställas med begreppet kvinnor utifrån ett makroperspektiv i EU. Hon påvisar här ett 
exempel på problem hon funnit i diskursen, då hon menar i sin undersökning Gender 
Differences and Equality Issues in Europe att kön inte bara handlar om kvinnor. Gender bör 
istället hänvisas till de roller som socialt konstrueras i det rådande samhället gällande både 
män och kvinnor samt relationen dem emellan. På så sätt öppnas jämställdhetsfrågan upp för 
att även bli något som i högre grad rör män. Hon menar alltså att det behövs en förändring 
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gällande attityden angående gender och att det finns behov av att komma bort från kvinnor 
som en målgrupp i diskursen. Istället borde man se jämställdhet gentemot båda könen som ett 
utvecklingsmål. Crepsi (2009:185f) menar dessutom som lösning på detta problem att det 
krävs förändringar. Inte bara i EU-rätten utan även i beslutsstrukturerna som bör bygga på 
könsintegrering istället för de könsantaganden som görs i dagsläget.  
 
Forskarna Lombardo och Meier (2008:119) menar också att jämställdheten i EU bör utvecklas 
med hjälp av könsintegrering. Enligt författarna handlar det främst om att väva in kunskap om 
feminism och jämställdhet i policydokument, vilka i sin tur får och kan genomsyra och 
förändra hela systemet top-down. 
 
2.2 Marknadsstyrning och jämställdhet inom akademin 
Historiskt sett har akademisk forskning bedrivits med hjälp av statliga medel, något som 
Carbin och Rönnblom (2012:77) menar i dagsläget inte sker i samma utsträckning. Idag är det 
istället externa aktörer som finansierar forskningen vilket gjort att universiteten blivit mer 
marknadsstyrda såväl nationellt (Carbin & Rönnblom, 2012:77) som internationellt 
(Blackmore & Sachs, 2003:149). Universiteten måste nu snarare uppvisa en konkurrenskraftig 
sida för att locka till sig studenter, medarbetare och forskningsfinansiärer. Många har därför 
valt att satsa på jämställdhet för att öka sin marknadsposition, bland annat genom 
jämställdhetscertifieringar (Carbin & Rönnblom, 2012:83). Blackmore och Sachs (2003:151) 
förklarar detta som att det är uppmärksammandet av jämställdhetsdiskursen som bidrar till att 
locka fler personer till universiteten. 
 
För att framstå som ett konkurrenskraftigt universitet resonerar såväl Carbin och Rönnblom 
(2012:77) som Alnebratt och Jordansson (2011:10) om meritokrati. Meritokrati innebär att de 
ekonomiska resurser som skall utdelas ges till den som besitter bäst vetenskaplig kvalité, dvs. 
meriter, vilket i många fall är män inom akademin. Alnebratt och Jordansson (2011:13) 
framhåller att det meritokratiska systemet kan fungera bra om besluten bygger på objektiva 
bedömningar där alla värderas lika högt oavsett kön. Problem uppstår när bedömarens egna 
upplevelser spelar in om vad som är av kvalitet eller inte. Bedömaren utgår då ofta indirekt 
från sin egen forskning och sina egna preferenser. Då det ofta är män som tar dessa beslut, 
tilldelas på så sätt också resurserna ofta till andra män. Trots att en medvetenhet kring 
problemet urskiljs, har positiv särbehandling som förslag motarbetats med anledning att det 
upplevs gå emot den meritokratiska ordningen (Alnebratt & Jordansson, 2011:13). Även 
Blackmore och Sachs (2003:146) framställer argument om att kvinnor som missgynnad grupp 
inte ska behandlas på ett sätt som inte gynnar alla, målet med jämställdhet ska alltså inte 
gynna den missgynnade gruppen utan gagna allmänintresset ur ett ekonomiskt perspektiv. 
 
Männens maktinnehavande härleds till Thams (Alnebratt & Jordansson, 2011:21) resonemang 
kring hur traditionell forskning bedrivs. Tham menar att arbetet med att öka jämställdheten 
inom forskarvärlden fortfarande utgår ifrån ett manligt traditionellt perspektiv. Istället för att 
föra in jämställdhet i traditionen lägger man till ett kvinnligt perspektiv. Männen fortsätter på 
så sätt att inneha makten över traditionen och deras ställning stärks således ytterligare. 
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2.3 Styrningsmentalitet 
Ytterligare en aspekt av hur jämställdhet konstrueras återfinns enligt Carbin och Rönnblom 
(2012:81) i organisationers styrningsmentalitet. Författarna undersöker hur diskursen kring 
jämställdhet förstås och skapas i relation till styrning. Trots att de menar att akademin som 
organisation är ett trögföränderligt fält, har samtidigt stora organisatoriska förändringar skett 
(Carbin & Rönnblom, 2012:78). Akademin präglas enligt Carbin och Rönnblom (2012:84) nu 
allt mer av ett förhållningssätt där man styr mot mätbara resultat och mål som konkret kan 
utvärderas. I takt med att staten släpper sitt grepp om regleringar och kontroller inom 
akademin menar forskarna att organisationen i sig ännu mer söker efter kontroll och byråkrati, 
om än i ny tappning. Studien vittnar om hur aktörerna i den akademiska arenan vill bli styrda 
av en centraliserad ledning när det gäller arbetet med jämställdhet. Det finns en rådande 
upplevelse att “ledningen betraktas som en nyckel till att komma åt 
jämställdhetsproblematiken i akademin” (Carbin & Rönnblom, 2012:88). Carbin och 
Rönnblom (2012:89) menar att den top down-styrning (Lombardo & Meier, 2008:119) som 
varit framgångsrik i EU gällande jämställdhetsfrågor, nu också implementerats i den svenska 
universitetsvärlden. Styrningstekniken innebär i längden dock en risk för att akademin kan av-
demokratiseras. Detta då de anställda förlitar sig på och längtar efter riktlinjer och mål från en 
stark ledningsgrupp. Ledningens kompetens och initiativkraft får således genomsyra och 
kontrollera hela den byråkratiserade akademin. En maktkoncentration som tidigare ansetts 
otänkbar blir plötsligt föredragen (Carbin & Rönnblom, 2012:91). 
 
2.4 Sammanfattning av tidigare studiers förståelse av diskursen 
jämställdhet 
Som ovan beskrivits är jämställdhetsfrågan något som flertalet skilda aktörer har försökt 
utreda före oss. Det har framkommit att jämställdhet betraktas och prioriteras i olika grad, 
inom olika instanser och på olika nivåer. Med bakgrund i ovanstående artiklar, genomförs i 
denna studie ett försök att definiera hur diskursen jämställdhet i dagsläget är uttryckt. Utifrån 
tidigare forskning och en tematisering av denna, har tre underteman eller diskurser 
identifierats som genus, marknadsförändring samt styrningsmentalitet. Dessa agerar 
byggstenar i det fortsatta arbetet. 
 
Det är med hjälp av dessa identifikationer begreppet jämställdhet får en grundbetydelse i 
denna studie. Uppsatsens syfte stärks samtidigt med hjälp av förståelsen för att diskursen bör 
studeras mer ingående trots att ämnet länge varit aktuellt. Detta utgör grundvalen till varför vi 
menar att uppsatsen kommer att bidra med något nytt gällande förståelsen kring hur och 
varför jämställdheten ser ut som den gör i detta nu. 
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3. Teori 
 
I avsnittet nedan presenteras Berger och Luckmanns (2010) socialkonstruktionistiska 
kunskapsteori samt Marks (2007) teorier om jämställdhet. Dessa teorier utgör basen i 
uppsatsens teoretiska ramverk. Ramverket kommer ytterligare att underbyggas av Foucaults 
(2003) traditionella diskurs- och maktteori samt av Hirdmans (1990) genussystems-teori. 
Slutligen konstrueras det teoretiska ramverket med hjälp av Bourdieus (1999) lära rörande 
manlig dominans. Tillsammans används dessa teorier som utgångspunkt i analysarbetet för att 
besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Teorierna kan med fördel användas 
tillsammans, då samtliga härrör från en socialkonstruktivistisk tradition. Trots sin 
epistemologiska likhet, kompletterar teorierna varandra då de genom olika metoder förklarar 
hur människor konstruerar verkligheten samt hur maktutövning möjliggörs genom denna 
produktion. 
 
3.1  Socialkonstruktionism 
Inom det socialkonstruktionistiska fältet råder ett flertal uppfattningar om hur samhällets 
aktörer konstruerar och producerar den sociala verkligheten. Berger och Luckmann 
(2010:153) menar att för att kunna förstå hur verkligheten produceras och reproduceras av 
samhällets aktörer, är det centralt att se verkligheten som en konstruktion. En konstruktion av 
såväl subjektiva som objektiva kunskapsanspråk, vilka ständigt befinner sig i en dialektisk 
process. Kunskapsanspråk ska alltså förstås som en sammansättning av de kunskaper en 
individ använder sig av i skapandet av verkligheten. Författarna menar att samhällets 
individer ständigt befinner sig i denna dialektik. Skapandet av verkligheten består av 
processer som sträcker sig ända från barnets primära socialisation till att kunskapen blir 
upphöjd i en institutionsliknande form som en naturlig del av samhället (Berger & Luckmann, 
2012:153). Enligt Berger och Luckmann (2010:25) bör studier av kunskapskonstruktionen 
börja med att undersöka hur människors vardag konstrueras. Detta genom olika subjektiva 
kunskapsanspråk vilka författarna kallar common sense-kunskap. Det vill säga en 
förgivettagen kunskap som skapas av det som upplevs vara sunt förnuft. Common sense-
kunskapen utgör då den mest grundläggande kunskapen för alla samhällsmedborgare. 
 
Den dialektiska processen består enligt Berger och Luckmann (2010:153) av tre delar: 
externalisering, objektiviering och internalisering. Externalisering förstås här som processen 
genom vilken ”den sociala ordningen uppstår” (Berger & Luckmann, 2010:68). 
Samhällsordningen ska inte förstås i termer av biologi, utan som något konstgjort skapat av 
människan. Externaliseringen sker då historiska konstruktioner reproduceras genom 
överförandet mellan generationer. På så sätt projiceras den sociala ordningen (Berger & 
Luckmann, 2010:123). Objektivering är processens andra moment och syftar till att förklara 
hur den sociala ordningen genom externalisering, får en objektiv och kulturellt betingad 
karaktär (Berger & Luckmann, 2010:77). Vidare kan denna del av den sociala verkligheten 
även problematiseras och tolkas som en paradox. När subjektivt producerad kunskap 
objektivieras och upphöjs till något naturligt och förgivettaget, upplevs den även existera 
utanför det mänskliga handlandet. Paradoxen att människan konstruerat något som hon själv i 
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förlängningen känner sig konstruerad av kallas för reifikation. Reifikation innebär således att 
”människan är i stånd att glömma att hon själv skapat den mänskliga världen” (Berger & 
Luckmann, 2010:106).  
 
Internalisering är den dialektiska processens tredje moment och syftar till att förklara hur 
dessa objektivierade kunskaper återförs till individen genom socialisationen. Återföring sker 
då dessa kunskaper bygger individens subjektiva verklighet. Verklighetsuppfattningen 
”kontrolleras av denna kunskap” (Berger & Luckmann, 2010:84). Rättfärdigandet av 
kunskapen som objektiv och av naturen given kallar Berger och Luckmann (2010:78) för 
legitimering. Legitimering handlar således om att överföra allmänt accepterade 
kunskapsanspråk i objektiv och given form genom kontrollprocedurer. 
 
I hela den dialektiska processen fungerar språket som kunskapsförmedlare. Språket är det 
gemensamma teckensystem för hur all kunskap konstrueras och reproduceras. Detta återfinns 
såväl i den subjektiva som objektiva kunskapskonstruktionen. Det är genom språket Berger 
och Luckmann (2010:48f) menar att både sunt förnuft och specialiserad kunskap produceras. 
Språket uppfattas ofta som något objektivt och självklart som existerar utanför människan. 
Trots detta påpekar Berger och Luckmann (2010:51) också att man måste vara en del av och 
behärska språket för att kunna förstå den sociala verkligheten. Språket kan alltså fungera både 
förmedlande och begränsande. Begränsande inom vissa fält där specialiserad kunskap och 
förförståelse krävs. Ett exempel är i den akademiska arenan där ett akademiskt språk ofta 
krävs för att helt kunna ta del av den verklighet som konstrueras där.  
 
3.1.1 Diskurs och makt som social konstruktion 
Som komplement till Berger och Luckmanns socialkonstruktionistiska förhållningssätt, 
förstås i denna uppsats begreppet diskurs som “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” 
(Jørgensen & Philips, 2000:7). Foucault (2002:43f) menar att det är genom konstruktionen av 
talet om något som makt konstrueras och utövas. Kontroll utövas via diskurser som definierar 
vad som kan och får sägas inom ett visst ämne. Foucaults maktteori adderar på ett fruktsamt 
sätt en nyanserad bild till Berger och Luckmanns (2010:140) förhållningssätt till makt som 
något som styr produktionen av verkligheten. 
 
Diskurser förändras enligt Foucault (2002:44) över tid genom något som liknas vid en 
jäsningsprocess där befintliga diskurser expanderar och nya konstrueras. Även Berger och 
Luckmann (2012:136) menar att den sociala verkligheten förändras över tid men snarare att 
det “sker genom människors konkreta handlingar”. Foucault (2002:44) framhåller istället att 
det är genom att bryta mot diskursen som den blir synlig och kan rekonstrueras. Det är inte 
införandet av nya begrepp eller hypoteser som är signifikant för diskursens konstruktion, utan 
införandet av distinktioner om vad som är eller inte är en del av den rådande uppfattningen 
som förändrar den. Genom olika distinktioner skiljer sig exempelvis diskursen om kön mellan 
hur den figurerar inom religionen, juridiken och akademin samt hur den har sett ut över tid 
(Jørgensen & Philips, 2000:35). Foucault (2003:57) anser dock att trots att talet om könet ökat 
i kvantitet genom moderniseringen, behöver inte talet om det utvidgats utan endast spridits. 
Det samhälleliga systemet har således tvingat sina medlemmar att på olika sätt tala om könet 
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och omsätta det i språk. Språket fungerar följaktligen såväl i Berger och Luckmanns som i 
Foucaults teorier som den främsta bäraren av konstruktioner, kunskap och makt. 
 
3.1.2 Maktutövning i det moderna samhället 
Att utöva makt och förtryck är enligt Foucault (2003:12) något som sker i handlingen genom 
att maktutövare positionerar sig i fält som med stort inflytande konstruerar diskurser. På så 
sätt skaffar de sig kontroll över de som innefattas i gällande diskurs. Diskursen kan ses som 
ett uttryck både för kunskap och makt vilka enligt Foucault (2003:12) förutsätter varandra. 
Genom denna symbios, som även kan liknas vid Berger och Luckmanns (2010:53) dialektiska 
process, förändras synen på sanningen. Foucaults (2003:13) teori har på grund av detta 
kritiserats för att försöka “upplösa alla strukturella maktbegrepp”. Foucault själv menar dock 
som svar på denna kritik att det centrala inte ligger i att studera vem eller vilka som innehar 
makten utan hur den drabbar. Förhållningssätt bidrar trots sin kritik med de drabbades 
perspektiv och tillför på ett produktivt sätt, ytterligare en nivå till Berger och Luckmanns 
kunskapssociologi rörande maktproduktion (Foucault, 2003:13f). 
 
Maktutövning i det moderna samhället kännetecknas enligt Foucault (Andersen & Kaspersen, 
2007:258) av governmentality eller, styrningsmentalitet. Begreppet förklaras i termer av hur 
makt konstrueras och appliceras genom rationalitet och kalkylering. För att kunna ta makten 
över och kontrollera människors handlings- och tankesätt menar Foucault att denna typ av 
maktutövning är byggd av medvetna styrprocesser. Styrningsmentaliteten återfinns på alla 
nivåer i samhället och genomsyrar alla kontexter. Från en makronivå i maktens korridorer till 
mikronivå i form av styrning av människans individuella självbild och könsliga uppfattning 
(Andersen & Kaspersen, 2007:259). 
 
Slutligen landar detta resonemang i det som enligt Foucault (2002:101) kallas juridisk 
monarki. Styrning genom normalisering och kontroll har fått ta platsen som tidigare bestod av 
lagar och straff. Den moderna styrtekniken har således givits möjligheten att flytta sig utanför 
den fysiska statsapparatens väggar. Den juridiska monarkins föreställningar måste vi enligt 
Foucault (2002:101) lösgöra oss ifrån för att kunna analysera maktens mönster utan att endast 
förhålla oss till det annars överstatliga och styrande teoretiska företrädet. Då denna typ av 
analytiska medvetenhet saknas hos Berger och Luckmann (2010) bidrar den med ett reflexivt 
förhållningssätt till uppsatsen. 
 
3.2 Jämställdhet som social konstruktion 
Begreppet jämställdhet tolkas i denna studie med hjälp av Marks (2007) definition. Mark 
(2007:13) menar att jämställdhet berör jämlikhet mellan kön. Jämlikhet i sin tur förklaras som 
att alla människor, oavsett kön, ålder, etnicitet etc. besitter samma skyldigheter, rättigheter 
och innehar således samma värde som människor. Jämställdhet innebär således att individer är 
lika mycket värda oavsett kön. Denna begreppsdefinition tar stöd i såväl svensk lagstiftning 
(Diskrimineringslagen 2008:567) som regeringsskrivelser (Mark, 2007:14). Män och kvinnor 
ska ha samma rättigheter och möjligheter på såväl arbetsplatser som inom 
utbildningsväsendet. Trots lagens definition av jämställdhet, är det inte alltid jämställdheten 
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fungerar så i praktiken. Betydelsen för begreppet kan istället skifta mellan olika 
organisationer och personer (Mark 2007:19). 
 
Mark (2007:15f) framhåller även att jämställdhetsarbetet som sker praktiskt inom 
organisationer kan ses ur såväl ett kvalitativt som ett kvantitativt perspektiv. I jämställdhet 
utifrån ett kvalitativt perspektiv är utgångspunkten de vanemässiga uppfattningar som 
individer har om kön. Dessa uppfattningar fungerar som handlingsbegränsade mekanismer 
genom att förklara hur individer ska handla och tycka i olika situationer. Den kvantitativa 
jämställdheten fokuserar istället på mätbara mål i arbetet med att uppnå jämställdhet. Något 
som sker inom exempelvis maktpositioner och arbetsgrupper. För att analysera kvantitativ 
jämställdhet studeras statistik, dels över antalet kvinnor och män som finns representerade i 
den aktuella organisationen, och dels hur resurser är uppdelade utifrån kön (Mark, 2007:15f). 
 
Enligt Mark (2007:25f) ska alla människor ses som agenter vars handlande på ett eller annat 
sätt är styrt. Ett genomgående begrepp i resonemanget om individen som agent är autonomi. 
Detta i bemärkelsen att agenten också är en fritt handlande individ som fattar egna beslut med 
specifika avsikter. De normer som agenten genom socialisationen växt upp med präglar dock 
ofta omedvetet agentens val. Handlingar som agenten utför är därför ofta omedvetet medvetna 
och härstammar i vanor byggda av rådande normer. Dessa vanemässiga handlingsmönster 
menar Mark (2007:32) ofta leder till motstånd vid förändringar. I uppsatsen förstås detta som 
något som även kan påverka arbete med exempelvis jämställdhet. Detta då det kan innebära 
en förändring av agentens verklighetsuppfattning.  
 
För att på en arbetsplats kunna förändra konstruktionen av jämställdhet och de rådande 
normer för vad jämställdhet innebär, krävs det enligt Mark (2007:33f) i huvudsak två delar. 
Först måste den implicita anledningen till varför perspektivet gällande jämställdhet är 
beskaffad föras fram i ljuset. Sedan kan, med hjälp av kommunikativa resurser 
jämställdhetens innebörd förändras. 
 
3.2.1 Genussystem 
I Hirdmans genusteori (1990:76) förklaras begreppet genus enligt följande: ”Genus (eng. 
gender) är ett begrepp som betecknar ett kvalitativt språng, bort från stora enhetliga 
förklaringssystem mot mer inträngande försök att förstå de tydliga (liksom de mer subtila) 
maktförhållande som finns mellan män och kvinnor och reproduktion av kvinnors 
underordning”. I denna teori används begreppet genussystem som förklaringsmodell för att 
belysa de maktrelationer som råder mellan könen. Även Mark (2007:39f) använder 
genussystem för att visa på hur maktaspekter uttrycks i arbetet med jämställdhet. I systemet 
skiljs könen man och kvinna åt och Hirdman (1990:79) menar att det är männen som besitter 
den dominerande ställningen i samhället. Genom att särskilja män och kvinnor och tilldela 
respektive kön specifika egenskaper och roller i samhället, skapas en genusordning. En 
genusordning som genomsyras av en hierarkisk ordning där kvinnan är underordnad mannen. 
Hur denna ordning skapas och upprätthålls förklaras ske genom genuskontrakt (Hirdman, 
1990:78). Kontrakten belyser hur maktrelationen mellan män och kvinnor bottnar i en 
outtalad överenskommelse mellan könen. Kontrakten innehåller således de regler och normer 
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som gäller för respektive kön i olika situationer. En överenskommelse som såväl kvinnor som 
män bär med sig som ett kulturellt arv. Genom att studera och analysera dessa kontrakt kan 
rådande föreställningar på olika samhälleliga nivåer belysas (Hirdman, 1990:78). 
 
Utifrån genussystemet ses samhället som mansdominerat där kvinnor i alla situationer 
förhåller sig till en manlig norm. Rådande normer fungerar således som ett kontrollorgan där 
kvinnor inte ges samma utrymme som män. Kvinnor kan exempelvis ha framgångsrika 
arbeten och på så sätt uppleva att dem har en viss makt över sig själva. Dock anses det ofta 
helt otänkbart för kvinnorna att utmana eller gå om männen i genusordningen. Istället 
efterlevs dessa kontrakt vilket innebär att den maktskillnad som finns inte bara produceras 
utan även reproduceras (Hirdman, 1990:79). 
 
3.2.2 Manlig dominans 
En annan typ av maktutövning är den som Bourdieu (1999:11) benämner som det symboliska 
våldet. Genom kommunikation och kunskap utövas det symboliska våldet genom språkbruk. 
På samma sätt som Foucault (se kap. 3.2.1) menar att diskursen avgör vad som kan och får 
sägas, menar Bourdieu att det symboliska våldet fungerar liknande. Enligt Bourdieu (1999:12) 
erkänns det symboliska våldets innehåll av både den dominerande gruppen och av den grupp 
som domineras. Detta gäller allt från regler om livsstil till benämningar för kroppsuppfattning. 
 
Bourdieu (1999:12f) menar även att detta är nära sammankopplat med habitus. Habitus 
handlar om hur individen socialt konstruerar en världssyn som mycket ofta är homogen för 
den grupp individen befinner sig i. Habitus bygger på de vanor för hur agenter ska tänka, 
känna och bete sig i sociala situationer (Bourdieu,1999:28). Homogeniseringen innebär också 
en ytterligare maktutövningsmekanism, eftersom det härskande habituset anger såväl rätt och 
fel som erkänt och stigmatiserat (Bourdieu, 1999:28). Reglerna som konstrueras för en grupp 
möjliggör mekanismer för avskiljandet gentemot andra grupper samt en varaktig effekt 
(Bourdieu, 1999:51). Begreppet könshabitus är särskilt viktigt i denna uppsats, i syfte att 
förklara hur kvinnor internaliserats till att bli den underlydande gruppen genom manlig 
dominans (Bourdieu, 1999:17f). Kvinnans underordning innebär införlivandet av tanke- och 
handlingsmönster genom ett symboliskt våld som implicit närvarar i hennes liv, vilket 
konstruerar det bekönade habituset (Bourdieu, 1999:13). Genom habitus, reproduceras 
föreställningen om den manliga dominansen både av den dominerande och den dominerade 
gruppen. Detta på så sätt att “könsuppdelningen tycks ingå i tingens ordning (...) det som är 
normalt och naturligt” (Bourdieu, 1999:20) vilket gör det mycket svårt att bryta. 
 
I likhet med Bourdieus habitus-begrepp menar även Mark (2007:30) att individens sociala 
konstruktion tar sig detta uttryck. Utifrån grundtanken om habitus och dess inverkan på 
agenten, väljer dock Mark (2007:31) att frigöra begreppet och tillföra en egen analys. Marks 
tillägg är en analys som berör möjligheten att gå emot de vanorna som genomsyrar strukturen 
för att nå en förändring. Det är genom de vanor som finns och svårigheten att göra motstånd 
mot dessa som påverkar jämställdhet i olika strukturer. Detta påverkar även hur begreppets 
innebörd förstås annorlunda av olika gruppsammansättningar (Mark, 2007:32). 
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3.3 Sammanfattning av ramverkets begreppsapparat 
De teoretiska begrepp som framkommit under detta teorikapitel, kommer tillsammans utgöra 
ett ramverk för fortsatt analys. Teorikapitlets gemensamma nämnare är hur makt, kunskap och 
världssyn konstrueras främst i språket. Ur begreppsapparaten som ovan är beskriven finner vi 
att nyckelorden: konstruktion, kunskap, jämställdhet, genus, diskurs, makt och dominans utgör 
det teoretiska ramverkets grundval och är således vad som utmärker studiens förhållningssätt. 
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4. Metod 
 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar har vi valt att göra en kvalitativ 
dokumentstudie. Denna har kompletterats med kvantitativ statistik för att tydliggöra den 
könsliga uppdelningen inom organisationen Örebro universitet. Valet av metod, dess styrkor 
och svagheter, samt urvalet av material motiveras nedan. I kommande kapitel diskuteras även 
analysmetoden av materialet samt en kvalitetsbedömning. Slutligen behandlas 
forskningsetiska ställningstaganden samt ytterligare dilemman med den valda metoden och 
materialet. 
 
4.1 Metodologi 
Fejes och Thornberg (2015:22f) förklarar vikten av att från start vara klar med vilken 
metodologi som ska genomsyra studien. Med andra ord vilket tillvägagångssätt som är 
aktuellt för att genom studien nå kunskap på ett vetenskapligt sätt. Då syftet med denna studie 
är att utröna hur jämställdhet konstrueras inom institutionerna på Örebro universitet samt hur 
detta ter sig i praktiken genomsyras studien av en kvalitativ forskningsmetodologi. 
Metodologin har en konstruktionistisk och tolkande ansats (Bryman, 2011:340). Med hjälp av 
en tolkande ansats, skapas förståelse för hur den sociala verkligheten är uppbyggd (Bryman, 
2011:341). Detta utgör studiens ståndpunkten och genomsyrar hela uppsatsen. 
 
4.1.1 Dokumentstudie som metodval 
För att ta reda på hur jämställdhet konstrueras inom institutionerna vid Örebro universitet 
menar vi, i likhet med Berger och Luckmann (2010:48), att dessa konstruktioner sker genom 
kunskapsanspråk vilka produceras genom det skrivna språket. Då konstruktionen av 
jämställdhet sker bland annat med hjälp av språket, är det lämpligt att använda en 
dokumentstudie för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 
 
Enligt Fejes och Thornberg (2015:22) används den valda metoden som teknik för att såväl 
samla in som att bearbeta datamaterial. Bryman (2011:344) menar att dokumentanalys är en 
av de metoder som omfattas av kvalitativ metod, vilket även är det metodval som aktualiseras 
i studien. Dokumenten som studeras är offentliga verksamhetsplaner från respektive 
institution vid Örebro universitet. Valet att studera dessa dokument grundas i viljan att 
undersöka hur de akademiska institutionerna skriftligt uttrycker vad jämställdhet är och hur 
arbetet med detta ska bedrivas. I analysen jämförs sedan de offentliga verksamhetsplanerna 
med deskriptiv statistik över antalet anställda män respektive kvinnor inom varje institution. 
 
4.2 Urval och avgränsning 

Jämställdhetsfrågan är mycket aktuell i dagens samhälle. Det är därför sociologiskt relevant 
att vidare studera ämnet för att öka kunskapen och förståelsen av dess konstruktion. Efter att 
ha läst flertalet vetenskapliga artiklar rörande ämnet (se kap. 2) upplevdes det än mer 
komplext. Vi insåg även att studier kopplade till jämställdhet inom akademin endast var ett 
fåtal. 
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Studien har genomförts vid Örebro universitet (ORU) som idag är ett av Sveriges mest 
expanderande lärosäten. ORU valdes utifrån ett målstyrt urval (Bryman, 2011:392). Detta 
beror på att organisationen behandlar jämställdhet som social företeelse vilket gör 
organisationen relevant för studiens syfte. På organisationsnivå är det främst 
jämställdhetssamordnare Klara Folkesson som tillsammans med skolledningen arbetar med 
det övergripande jämställdhetsarbetet. Vidare är detta ansvar nedbrutet på institutionell nivå. 
 
För att få nödvändig kunskap kring ämnet med jämställdhet på universitetet kontaktades 
Folkesson. Efter ett givande samtal med henne där tankar, idéer och kunskaper utbyttes, 
valdes verksamhetsplaner från ORUs respektive institutioner ut som datamaterial. 
Verksamhetsplanerna fungerar som fallstudiens analysenheter (Bryman, 2011:73f). Även 
valet av analysenheter är ett målstyrt urval (Bryman, 2011:392). Denna urvalsmetod kan med 
fördel användas för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar på ett strategiskt sätt. 
Detta möjliggörs då dokumenten producerats av ORU som utgör fallstudiens studieobjekt 
(Bryman, 2011:73f). Med bakgrund i detta resonemang blir dokumenten som analysenheter 
relevanta för studiens övergripande syfte då de på tydligt sätt kan gestalta organisationens 
arbete med ämnet jämställdhet. Enligt Folkesson är det genom dessa verksamhetsplaner det på 
bästa sätt går att bilda sig en uppfattning om hur ämnet konstrueras och tar sig uttryck inom 
organisationen. Folkesson menar vidare att en studie av detta slag tidigare har saknats och 
skulle vara till nytta för att främja arbetet mot en mer jämställd akademi. 
 
4.2.1 Material 
På ORU finns i dagsläget åtta stycken institutioner. Dessa har i egen regi upprättat enskilda 
verksamhetsplaner där jämställdhet på ett eller annat sätt behandlas. Då en stor del av 
jämställdhetsarbetet vid ORU bedrivs på just institutionell nivå, är det därför lämpligt att 
institutionerna själva ansvarar för hur dessa planer utformas. Dokumenten har även upprättats 
efter vissa förhållningsregler vilka universitetets ledning utfärdat. Exempelvis måste 
institutionerna på ett eller annat sätt förhålla sig till universitetets övergripande målsättningar. 
Uttalat eller outtalat måste verksamhetsplanerna även gå i linje med rådande 
Diskrimineringslag (2008:567) eftersom denna är gällande på alla svenska arbetsplatser. 
Institutionernas verksamhetsplaner upprättade 2015-2017, har fungerat som studiens främsta 
material. 
 
Vidare utgörs även studiens material av offentlig statistik över antalet män och kvinnor som 
är akademiskt yrkesverksamma inom respektive institution. Med akademiskt yrkesverksamma 
avses här professorer, lektorer, adjunkter samt doktorander. Ytterligare material som 
analyserats är Diskrimineringslagen (2008:567). Detta med bakgrund i att 
verksamhetsplanerna och jämställdhetsarbetet i stor utsträckning influerats av aktuell lag. 
 
Fördelningen mellan män och kvinnor inom institutionerna har räknats ut med hjälp av 
procentsatser. Den procentuella fördelningen redovisas i Tabell 1 och fungerar som en del av 
studien data material. Dessa procentuella värden fungerar som grund för studiens första 
analys. En kvantitativ analys i syfte att utröna hur den kvantitativa jämställdheten ser ut inom 
organisationens delar (Mark, 2007:15f). 
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Inför den kvalitativa analysen valdes att behandla samtliga av de åtta institutionernas 
verksamhetsplaner. Analysmaterialet motiveras med grund i sin relevans för studiens syfte 
vilket möjliggör en djupgående kvalitativ ansats. Materialurvalet bidrar även till att studien 
kan upprätthålla god kvalitet och relevans (Fejes & Thornberg, 2015:221). Det huvudsakliga 
materialet anses tillräckligt för att kunna bidra med den kunskap som är nödvändig inför 
besvarandet av uppsatsens syfte och frågeställningar. 
 
4.3 Analysmetod 

Textanalys är en lämplig analysmetod i studier med syfte att förstå och analysera innehållet i 
olika dokument. Exempelvis som i denna uppsats: offentliga dokument och lagrum. Genom 
analys av de valda texternas innehåll och utifrån vad de tillsammans säger om det fenomen 
som studeras kan nya insikter skapas och konstruktioner avslöjas (Fejes & Thornberg, 
2015:176f) . Som tillvägagångssätt för att analysera materialet utifrån en sociologiskt 
förankrad tradition, har Wetherelle, Taylor och Yates (2001:281) guide bestående av elva steg 
valts ut. Denna typ av textanalys går i linje med uppsatsens övergripande 
socialkonstruktionistiska perspektiv. Guiden tillhandahåller genom sin struktur ett 
pedagogiskt tillvägagångssätt att möta det utvalda materialet. 
 
4.3.1 Steg 1 – 11 
Som steg 1 valdes inledningsvis ämnet jämställdhet att utgöra temat i uppsatsen. Ämnets 
utbredning och innebörd är det som i högsta grad gör det sociologiskt intressant. De dokument 
som utgör studiens datamaterial är valda då samtliga berör jämställdhetsfrågor. Studien har 
avgränsats till att analysera åtta dokument med tillhörande statistik samt aktuella lagrum (se 
kap. 4.2). Det ska därför inte tolkas som att ämnet är helt utforskat. Möjligheterna är snarare 
stora för fortsatt arbete och analys. Utöver detta finns även förhoppningen att ORU kommer 
att kunna dra nytta av de slutsatser som framkommer inför framtida arbete med 
jämställdhetsfrågor. Studien har därför möjligheten att bidra med ytterligare förståelse av 
konstruktionen av jämställdhet inom akademin på flera nivåer. 
 
Nästa steg innebar att lära känna den utvalda datan. För att göra det lästes samtliga dokument 
flertalet gånger. Under läsningen och omläsningen lämnades noteringar för att skapa närhet 
till texterna (Wetherelle m.fl., 2001:282). På detta sätt har texternas tolkningar som helhet 
kunnat ställas mot varandra, vilket också bidragit till en kvalitetssäkring och distans till 
materialet. Kommentarerna som lämnats jämfördes sedan och i nästa steg transformeras dessa 
till teman och kategorier för ytterligare tematisering och analys. 
 
Vidare behandlades texten utifrån att teman, kategorier och inbördes relationer identifierades 
(Wetherelle m.fl., 2001:282). Genom att börja med kodningen i ett tidigt skede kunde en 
mycket bra förståelse för materialet skapas (Bryman, 2011:523). Fokus lades på hur det 
resoneras i styrdokumenten kring jämställdhet på olika sätt. Exempelvis återfanns att 
jämställdhet ses som mycket sammankopplad med arbetsmiljö. Tematiseringen gjordes i 
likhet med Wetherelle m.fl. (2001:283) föreställning om att man på detta sätt kan avslöja 
kategoriernas/diskursernas utbredning samt vilket stöd som finns för dess rådande uttryck. 
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Genom att kategorisera hur jämställdheten är uttryckt, hur den diskuteras och vilka lösningar 
som föreslås för jämställdhetsarbetet, kunde även flertalet inbördes relationer identifieras. 
Relationerna mellan jämställdhet och andra begrepp så som exempelvis uppfattningen av 
arbetsmiljö och genus, gav oss en möjlighet att finna diskursiva strategier som subtilt 
förekommer i materialet. I linje med Wetherelle m.fl. (2001:283) utgick analysarbetet utifrån 
att jämställdhetsdiskursen endast med hjälp av dessa inbördes relationer kan förklaras och bli 
avslöjad i sin rådande konstruktion. 
 
I de slutgiltiga stegen av guiden fokuserades analysen på att läsa mellan raderna. Detta för att 
urskilja frånvarande, tysta samt motsägelsefulla teman och diskurser (Wetherelle m.fl., 
2001:285). Förhållningssättet motiveras i linje med Wetherelle m.fl. (2001:285) som menar 
att det som inte sägs kan vara minst lika viktigt och intressant som det som sägs. Under detta 
steg i analysprocessen upplevdes en förvåning av hur fruktbart denna ”mellan-raderna”-
läsning visade sig vara. Det blev även tydligt att teorin fungerade som ett mycket hjälpbart 
verktyg till ökad förståelse. 
 
Stegen 8 till 11 syftar till att beskriva andra delar av textbehandlingen än vad som hör hemma 
i metodkapitlet. Steg 8 handlar om diskursens effekter, vilket behandlas på ett integrerat sätt i 
resultat och analyskapitlet. Steget presenteras inte i punktform eftersom hela resultat och 
analyskapitlet innefattas av det. Steg 9 och 10 berör temats sammanhang och bakgrund. Dessa 
steg lyfts därför naturligt i inledning och tidigare forskningskapitel. Inte heller dessa steg 
beskrivs i punktform då de i likhet med steg 8 snarare fungerar som övergripande 
förhållningssätt och pedagogiskt verktyg att närma sig texten. 

Slutligen behandlar steg 11 vikten av att vara medveten metodens begränsningar. Detta steg 
utgör i uppsatsen det avsnitt som kallas 4.5 Metoddiskussion, 

4.3.2 Forskningsetik 
Då det i denna studie är dokument i form av verksamhetsplaner och statisk från en statlig 
myndighet som utgör analysmaterialet, är dokumenten offentliga för allmänheten. Detta 
innebär att vem som helst, anställda, studenter samt personer som helt saknar koppling till 
universitetet, har rätt att få ta del av dessa dokument. De grundläggande etiska principer som 
Bryman (2011:131f) presenterar som informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet blir, i och med valet av material och metod, ej 
lika centrala i denna studie som om exempelvis intervjutranskriptioner hade varit en del av 
datamaterialet. 
 
Något som däremot blir aktuellt för denna studie är hur citat behandlas och presenteras. Ett 
problem som kan uppstå när citat används är att sammanhanget försvinner och innebörden av 
citatet på så sätt förändras (Bryman, 2011:526). Fokus ligger därför på att presentera 
bakgrund samt reflektion till de utvalda citaten, för att bidra med en förståelse kring 
kontexten. I såväl behandlingen av citat, som vid övrig analys dras nytta av att vi är två 
forskare som tillsammans bedriver studien. Genom att först göra en egen tolkning av citatet 
och dess kontext kan dessa sedan jämföras med den andres tolkning och på så sätt görs en 
kvalitetssäkring (Bryman, 2011:354). På samma sätt kommer även övrigt analysarbete 
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kvalitetssäkras då samtliga kodningar och tematiseringar först görs enskilt, för att sedan 
jämföras. 
 

4.4 Kvalitetskontroll 
Det finns olika sätt att föredra när en studies material ska kvalitetsbedömas. I likhet med Fejes 
och Thornberg (2015:221) går uppsatsen ifrån de traditionella begreppen validitet och 
reliabilitet. Detta för att istället använda alternativa kvalitetsbegrepp som upplevs mer 
anpassade för denna typ av kvalitativ textanalys. Kvalitetsbedömningen av uppsatsens 
material kommer istället att utgå ifrån Scotts (Bryman, 2011:489) fyra punkter rörande 
kvalitetskontroll. Autencitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet är de fyra 
bedömningskriterier som nedan används för att utröna de offentliga dokumentens kvalitet. 
 
Autenticitet som bedömningskriterium berör dokumentets äkthet i relation till dess ursprung 
(Bryman, 2011:489). I denna studie kan autenticiteten ses som hög då dokumenten och 
statistiken är officiella dokument som finns tillgängliga för allmänheten. Det finns på så sätt 
ingen möjlighet att dokumenten i sin helhet alternativt delar av dokumenten undanhållits för 
att påverka studiens analys och resultat. Autenciteten är även hög då samtliga 
verksamhetsplaner är författade för varje enskild institution och på så sätt anpassade efter dess 
medel och mål. 
Dokumentets trovärdighet handlar om i vilken utsträckning innehållet är pålitligt, eller om det 
förekommer felaktigheter som det måste tas hänsyn till vid kvalitetsbedömningen (Bryman, 
2011:489). I de verksamhetsplaner som utgör denna studie, framgår det inte vem som författat 
dokumenten vilket skulle kunna minska trovärdigheten. Däremot är samtliga dokument 
fastställda av ORUs rektor vilket bidrar till en ökad trovärdighet. Detta då rektorn som är en 
person med auktoritet, står som ansvarig för innehållet. Scott (Bryman, 2011:497) förklarar att 
alla dokument bygger på en viss typ av subjektiv upplevelse och att det är av vikt att granska 
dessa med hjälp av andra informationskällor. Aktuella lagrum och statistik tillförs därför i 
analysen. 
 
Representativitet som bedömningskriterium berör om dokumenten kan generaliseras 
(Bryman, 2011:489). I linje med Scotts (Bryman, 2011:495) förklaring kan officiella 
dokument vara svåra att generalisera då de ofta berör en unik faktor. Det skapas därför 
svårigheter att se verksamhetsplanerna och statistiken som utgör studiens datamaterial som 
generaliserbart då det är unikt kopplat till varje enskild institution vid ORU. 
 
För att dokumenten ska ses som meningsfulla, ska materialet vara tydligt och lätt för 
forskaren att förstå (Bryman, 2011:489). De dokument som används i denna studie kan ses ha 
hög meningsfullhet. Exempelvis tillför statistiken en tydlig uppdelning mellan antalet kvinnor 
och män inom respektive institution. Verksamhetsplanerna i sin tur är även de uppbyggda 
med tydliga formuleringar och ett välformulerat skriftspråk. Utifrån dessa fyra 
kvalitetskriterier, anses studiens datamaterial hålla hög kvalitet och utgör därmed en bra grund 
som analysmaterial. 
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4.5 Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras valet av metod, dilemman som studien stått inför samt hur dessa har 
behandlats. Genom att välja ett visst angreppssätt har ett annat valts bort. Nedan följer en 
diskussion över hur studiens metod utformats samt vilka resonemang som ligger bakom de 
ställningstagande som gjorts.  
 
I samband med urvalet av studiens datamaterial och den statistik som behandlades, 
exkluderades den administrativa staben inom varje institution. Motiveringen till detta grundar 
sig i en förståelse av att dessa inte på samma sätt som de övriga akademikerna innehar en 
tjänst som varken är kulturellt betingad eller härstammar från samma traditionella bakgrund 
(Bourdieu, 1999:11f). Valet upplevdes som ett dilemma eftersom det samtidigt finns en 
aspekt av att även dessa aktörer är med och konstruerar jämställdheten inom akademin. Dock 
fastslogs att denna grupp, som primärt består av administrativt arbetande kvinnor, skulle 
kunna bli missvisande i statistiken och alltså inte på ett representativt sätt fungera som bidrag 
till studiens analys (Fejes & Thornberg, 2015:229). 
 
Ytterligare dilemman som uppsatsen ställdes inför var om och hur hänsyn skulle tas till 
institutionernas olika storlekar, ekonomiska läge och gängse traditioner. Trots att detta med 
största sannolikhet hade kunnat fungera som mycket intressanta aspekter valdes även det bort 
med hänsyn till uppsatsens resurser (Bryman, 2011:190). 
 
I kodning och analysarbetet upptäcktes vissa begränsningar i datamaterialet. Trots att det 
fullständiga materialet är mycket omfattande, berörs frågor gällande jämställdhet i relativt 
liten utsträckning. Detta återspeglas av citaten i analyskapitlet vilka därför fått en kortfattad 
karaktär. Hade studien dock genomförts under andra förhållande med större tidsresurser, 
menar vi att intervjuer hade kunnat komplettera de studerade dokumenten på ett givande sätt. 
Intervjuer skulle vara intressanta för att fånga hur jämställdhet konstrueras bland 
medarbetarna samt hur deras arbetsliv påverkas av verksamhetsplanernas innehåll. 
 
Sammanfattningsvis, för att gå i linje med den teoretiska ontologi som bygger denna uppsats, 
menar vi att det är viktigt att även vi förstår att vi som forskare lever i en social konstruktion. 
Vi förhåller oss till flertalet dominerande diskurser och socialt konstruerade uppfattningar. På 
grund av detta har vi i största möjliga mån hållit oss objektiva till materialet i fråga och 
ansträngt oss för att minimera inslag av personliga åsikter. För att undvika exempelvis Fokus 
på positiva exempel som Fejes och Thornberg (2015:222) menar är en mänsklig fallgrop, har 
lika mycket vikt lagts vid det material som bekräftar liksom falsifierar våra tidigare 
antaganden. På detta reflexiva sätt har våra roller som forskare medvetet ifrågasatts. Genom 
ett aktivt förhållningssätt upplevs detta givit materialet bäst förutsättningar för att inte förlora 
sin objektivitet och verkliga innebörd (Fejes & Thornberg, 2015:202). 
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5. Resultat och analys 
 
I analysen nedan behandlas tre huvudteman utifrån följande innehåll: Arbetsmiljö, Makt och 
Genus. Dessa teman är nedbrutna i underkategorier för att tydliggöra hur jämställdhetens 
konstruktion identifierats. Kapitlet inleds dock med en kvantitativ jämställdhetsanalys av 
institutionerna och en redogörelse av dess verksamhetsplaners omfattning.  
 
5.1 Kvantitativ jämställdhet 
I tabellen nedan framställs statistik över samtliga institutioner vars verksamhetsplaner har 
analyserats. Antalet män respektive kvinnor som är anställda inom varje enskild institution 
anges i procent. Även omfattningen för varje institutions verksamhetsplan framgår, vilket 
anges i sidantal. 
 

Institution Kvinnor Män Verksamhetsplanens 
omfattning 

Handelshögskolan (HH) 35 % 65 % 63 sid. 

Humaniora, utbildnings- och 
samhällsvetenskap (HumUS) 

56 % 44 % 29 sid. 

Hälsovetenskap och medicin (IHM) 66 % 34 % 24 sid. 

Juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) 71 % 29 % 14 sid. 

Läkarutbildning (ILU) 45 % 55 % 19 sid. 

Musikhögskolan (MH) 43 % 57 % 26 sid. 

Naturvetenskap och teknik (NT) 28 % 72 % 18 sid. 

Restaurang- och hotellhögskolan (RHS) 50 % 50 % 17 sid. 

Tabell 1: Kvantitativ könsfördelning på institutionsnivå  
 
Av tabellen utläses att antalet anställda män respektive kvinnor skiljer sig mycket åt mellan 
institutionerna. Utifrån procentsatserna framgår det att institutionerna representeras av såväl 
kvantitativt jämställda som kvantitativt icke jämställda arbetsgrupper (Mark, 2007:15f), där 
såväl kvinnlig som manlig majoritet uppvisas. På samma sätt som det i tabellen framgår att 
det finns stor spridning mellan hur den kvantitativa jämställdheten ser ut mellan 
institutionerna, framgår det även att omfattningen av verksamhetsplanerna visar stor differens, 
från 14 till 63 sidor. Antalet sidor säger dock inget om i vilken omfattning jämställd 
behandlas i texterna. Då ämnet förekommer både i renodlade jämställdhets-kapitel samt 
integrerat i andra delar av dokumenten är det svårt att mäta vilket utrymme ämnet får. 
 
Genom att studera tabellen utifrån Marks (2007:15f) begrepp kvantitativ jämställdhet, tolkas 
den mätbara jämställdheten inom respektive institution i termer av kvantifierbar data. 
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Procentandelarna för män och kvinnor vid institutionerna fungerar som ett sätt att mäta i 
vilken grad arbetstagarna är jämt könsfördelade samt om jämställdhetsmål uppnås. 
Institutionen NT uppvisar lägst kvantitativ jämställdhet med kvinnlig representation på 
mindre än var tredje tjänst. Detta medan institutionen RHS har en total kvantitativ 
jämställdhet. Institutionerna skiljer sig därmed mycket åt i hur långt man kommit i arbetet 
med att skapa jämn könsfördelning. Trots detta diskuteras jämställdhetsproblematiken i nästan 
lika stor omfattning i de båda institutionernas verksamhetsplaner. NT som visar upp mycket 
sämre siffror gällande den kvantitativa jämställdheten, lägger trots detta inte mer utrymme i 
verksamhetsplanen på att belysa problemet än vad RHS gör som uppvisar helt jämställda 
siffror. Exempelvis används orden ”jämställdhet” och ”kvinnor” lika många gånger i dessa två 
texter. Samtliga institutioners verksamhetsplaner vittnar dock om ett allmänt förhållningssätt. 
Detta genom att använda ett diffust och oprecist språk i talet om jämställdhet. Genom 
verksamhetsplanernas skrivna ord förmedlas på så sätt vilken plats frågan om kvantitativ 
jämställdhet får ta (Berger och Luckmann, 2010:153). 
 
Till följd av att analysera den kvantitativa jämställdheten skapas även en förståelse av hur det 
framtida arbetet med jämställdhet ska planeras samt vilka mål som ska finnas (Mark, 
2007:15f).  HH, IHM och ILU uttrycker mål i sina verksamhetsplaner som rör antal anställda 
män och kvinnor. Målsättningarna för hur kvinnor ska öka till antal såväl i ledningspositioner 
som i allmänhet, uttrycks både i procentsatser och konkreta siffror: 
 

Målsättningen för perioden 2015-2017 är: att behålla den jämna fördelningen som nu finns 
[hos oss] och att uppmuntra både män och kvinnor till ledningsansvar, samt att andelen kvinnor 
med ledningsuppdrag inom forskarutbildningen ska öka från 10 till 30 % (IHM, 2014:7). 

 
Citatet belyser hur målsättningen uttrycks som en konkret måttstock för hur institutionen ska 
arbeta mot att bli mer kvantitativt jämställt (Mark, 2007:15f). På liknande sätt uttrycks även 
mål i HH’s och ILU’s verksamhetsplaner där konkreta siffror och procentsatser presenteras. 
Något som dock är genomgående för denna typ av resonemang är avsaknaden för hur de 
kvantitativa målen ska följas upp. Exempelvis återfinns i citatet ovan inte hur institutionen ska 
undersöka om “den jämna fördelningen” består eller om “andelen kvinnor med 
ledningsuppdrag” har ökat “från 10 till 30 %”.  När, hur och vem som ska följa upp dessa mål 
är alltså inget som uttrycks i verksamhetsplanerna. Denna typ av diffusa framställning blir på 
så sätt i förlängningen verkningslös. 
 
Något som inte framgår av tabellens siffror är vilka positioner som innehas av män respektive 
kvinnor vid institutionerna. En organisation kan utifrån kvantifierbara mått upplevas jämställd 
men det är inte förrän positionerna i organisationen analyseras som den faktiska 
jämställdheten blir synlig. Det är därför viktigt att erhålla ett kritiskt förhållningssätt till den 
kvantitativa jämställdheten samt komplettera analysen med ett kvalitativt förhållningssätt 
(Mark, 2007:22). Detta för att förstå hur organisationen betingas av normer och värderingar 
vilket påverkar såväl den kvantitativa jämställdheten som den kvalitativa 
jämställdhetskonstruktionen (Mark, 2007:24). Nedan presenteras därför resultatet av den 
kvalitativa textanalysen av verksamhetsplanerna. Först presenteras temat arbetsmiljö. 
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5.2 Arbetsmiljö 
Arbetsmiljö som tema identifieras som återkommande i institutionernas verksamhetsplaner 
rörande arbetet med jämställdhet. De respektive institutionerna skiljer sig åt gällande vilka 
kunskapsanspråk som används när de genom det skrivna språket producerar förståelsen för 
vad jämställdhet innebär (Berger & Luckmann, 2014:48). Vad kunskapsanspråk är, förstås här 
i linje med Berger och Luckmanns förklaring gällande hur den mänskliga verkligheten 
konstrueras samt hur detta påverkar människans uppfattning av sin omgivning (se 3.1). De 
inbördes relationer som urskiljs i jämställdhetskonstruktionen rörande arbetsmiljö är: 
Rekrytering, Diskriminering och Utveckling. 
 
5.2.1 Att rekrytera för en jämlik arbetsmiljö 
Rekrytering som underkategori i temat arbetsmiljö återfinns i alla de åtta 
verksamhetsplanerna. Dess utbredning ger således stöd för att rekryteringsprocessen är en 
viktig komponent gällande det som vid ORU institutioner kallas jämställdhetsarbete. I 
kodning- och analysarbetet av institutionernas verksamhetsplaner utkristalliserade sig två 
mönster av förhållningssätt gällande rekrytering i förhållande till jämställdhet. En positiv 
inställning och en negativ. 
 
Institutionerna HH, HumUS, IHM, JPS, MH och RHS har en positiv och målinriktad 
inställning till att jämställd rekrytering kan leda till en bättre arbetsmiljö, där de båda könen 
representeras i större utsträckning. Utifrån detta förhållningssätt konstrueras en jämställd 
rekrytering som såväl en attraktiv personalpolitisk fråga som en kvalitetsfaktor. 
Jämställdheten utgör på så sätt en marknadsmässig aspekt. Genom att institutionerna 
marknadsför sig som jämställda organisationer byggs ett positivt varumärke upp utifrån den 
rådande samhällsdiskursen, där jämställdhet upplevs som bland annat en attraktiv 
personalpolitisk fråga. En jämställd organisation legitimeras på så sätt som en bra 
organisation utifrån de kunskapsanspråk som finns på arbetsmarknaden (Berger och 
Luckmann, 2010:78f). Rekryteringen framställs i texten som en möjliggörande och slagkraftig 
åtgärd för att skapa en mer jämställd organisation: 
 

En viktig fråga att arbeta med i både rekrytering av personal och studenter är en jämnare 
könsfördelning. Idag har vi en skev könsfördelning i alla enheterna vilket institutionen behöver 
arbeta aktivt med vid framtida personalrekrytering (HH, 2004:38). 

 
Av citatet framgår att HH är medvetna om att det råder ”en skev könsfördelning”, vilket det 
finns en vilja att åtgärda. En lösning som framställs i citatet är att vid framtida rekrytering av 
personal såväl som studenter ”arbeta aktivt” för en jämnare könsfördelning. Vad ”aktivt” 
innebär framgår dock inte men att det är HH själva som ska vidta åtgärder verkar klart. Den 
sneda könsfördelningen beskrivs sålunda som något som kan påverkas och HH är villiga att ta 
ansvar att förändra rekryteringen.  
 
Det andra mönstret av förhållningssätt som identifierats konstruerar snarare jämställdheten 
utifrån rekrytering som något problematiskt och svårt. Arbetsmiljön är fortfarande i fokus, 
men det beskrivs som bekymmersamt att på institutionsnivå förändra den sneda 
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könsuppdelningen utan extern hjälp. Ansvaret förskjuts delvis till nationell nivå som ett 
problem Örebro universitet inte kan lösa: 
 

Jämlikhetsaspekten finns alltid med vid rekryteringar men det har visat sig svårt (...). Som 
grupp har de kvinnor som sökt lektorstjänster (...) inte haft formella meriter som kunnat 
konkurrera med männens och vi har fått en uttalat sned könsfördelning på institutionen. 
Skillnaden i akademisk meritering mellan könen speglar den nationella bilden och ligger 
utanför [vår] möjligheter att påverka (ILU, 2014:7). 

 
I citatet syns att ILU, till skillnad från HH som talar om vad som ska göras framåt, refererar 
bakåt i tiden. De förklarar varför situationen ser ut som den gör genom att hänvisa till aspekter 
som ligger utanför ILU’s kontroll. Den sneda könsfördelningen är något som ILU ”har fått” 
på grund av att kvinnor inte haft de formella meriter man eftersökt. Detta kunskapsanspråk 
rättfärdigas också genom att referera till den rådande diskurs i det omgivande samhället som 
finns gällande manliga och kvinnliga arbeten. ILU konstaterar mot bakgrund av detta att de 
egentligen inte har något ansvar för den kvantitativa jämställdheten i organisationen. Detta 
eftersom det är något som ”ligger utanför [vår] möjligheter att påverka”. 
 
Utifrån Berger och Luckmann (2010:153) kan ovanstående delar av 
jämställdhetskonstruktionen genom rekrytering förstås som en dialektisk process. 
Institutionerna konstruerar subjektiva kunskapsanspråk gällande vad jämställdhet är, bland 
annat utifrån ett rekryteringsperspektiv. Den subjektiva kunskapskonstruktionen av vad som 
är möjligt och inte gällande rekrytering konstrueras genom produktionen av dessa dokument. 
De tryckta dokumenten statuerar sedan det objektiva och legitimerade förhållningssättet för 
vad som inom de olika institutionerna upplevs naturligt och giltigt. 
 
Legitimeras rekrytering för en mer jämställd arbetsplats som något konkurrenskraftigt och 
attraktivt kommer också organisationens medlemmar att uppleva det så (Berger och 
Luckmann, 2010:78). Legitimeras istället upplevelsen att en jämställd rekrytering inte är 
aktuellt på grund av de svårigheter som finns, legitimeras istället en ansvarsfrihet. 
Institutionens egen skyldighet faller i skuggan inför att problemet är någon annans att lösa. 
Internaliseras personal och studenter med dessa objektiverade kunskapsanspråk skapas en 
sanning gällande hur rekryteringen ser ut inom akademin. Detta kunskapsanspråk 
reproduceras sedan genom den dialektiska processen (Berger & Luckmann, 2010:84). På 
grund av att sanningen legitimerats ifrågasätts inte den sociala ordningen och konstruktionen 
kan således reproduceras helt utan motstånd. 
 
5.2.2 Diskriminering och arbetsmiljö 
Den andra aspekten gällande en jämställd arbetsmiljö är diskriminering. Enligt 
Diskrimineringslagen (2008:567) ska arbetsgivare sträva mot att skapa en arbetsplats där 
arbetstagare ska ses som likställda, oavsett exempelvis kön: 
      

3 kap. 3 § Arbetsgivaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för 
att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning (Diskrimineringslagen, 2008:567). 
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På ORU har en strategi för detta arbete uppförts vilken genomsyrar samtliga av 
organisationens institutioner. Samtliga verksamhetsplaner relaterar till denna strategi och i 
HH’s verksamhetsplan refereras den enligt följande: 
 

Vi ska […] ha en god fysisk och psykosocial studie- och arbetsmiljö med respekt för 
oliktänkande och mångfald (HH, 2014:24). 

 
Genom citatet ges en bild av hur en god arbetsmiljö direkt relateras till “oliktänkande och 
mångfald.”. Något tillvägagångssätt för hur detta ska uppnås förmedlas inte genom strategin 
utan endast ett kunskapsanspråk för vad “god arbetsmiljö” är. En sanning skapas således 
genom att fenomenet ges distinktioner (Jørgensen & Philips, 2000:35). Trots att jämställdhet 
som begrepp inte uttryckligen ryms i citatet, tolkas det här vara innefattat i “oliktänkande och 
mångfald”. 
 
Det som skiljer institutionerna åt är de explicita formuleringar för hur arbetet med mångfald 
och oliktänkande ska ske i praktiken. Fem av de åtta institutionerna beskriver detta arbete utan 
att återkoppla till diskrimineringsgrunderna (Diskrimineringslagen, 2008:567). Resterande tre 
menar istället att diskrimineringsgrunderna är vad som ska utgöra centrala riktlinjer i 
arbetsmiljöarbetet: 
 

[Vi] vill medverka till att utifrån främjande av likabehandling och förebyggande av 
diskriminering stärka och säkra förutsättningarna för den goda arbetsmiljön (MH, 2014:13). 

 
Utifrån citatet kan en medvetenhet om diskrimineringsgrunderna och dess inverkan på 
arbetsmiljön utläsas. MH uttrycker att de besitter ett ansvar för att skapa en god arbetsmiljö, 
vilket ska ske genom “främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering”. 
Dock förekommer ingen närmare definition av diskriminering i verksamhetsplanen men 
eftersom det beskrivs i svensk lagstiftning får begreppet på så sätt ändå en innebörd. Vad 
“likabehandling” innebär är dock svårare att utläsa. Detta såväl som hur arbetet med 
likabehandling och diskriminering ska ske i praktiken. 
 
I likhet med MH, uttrycker också IHM och HumUS i sina verksamhetsplaner hur de ska 
arbeta med diskriminering för att motverka problemet med en ojämställd arbetsmiljö. Detta 
för att på så sätt uppnå den goda arbetsmiljö som eftersträvas. Diskriminering utgör genom 
det språkliga uttrycket således en stor del av hur jämställdheten inom dessa institutioner 
konstrueras. I likhet med Foucault (2002:43f) tolkas här att det är genom språket 
jämställdhetsdiskursen får sitt uttryck gällande vad som kan och får sägas i frågan (Foucault, 
2002:43f). 
 
Inom dessa tre institutioner utbildas även såväl personal som studenter inom området 
diskriminering. Detta för att ges verktyg att arbeta med jämställdhetsfrågor utifrån ett 
lagstadgat perspektiv. Dessa kunskapsanspråk bidrar till att medarbetarna skapar ett 
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förhållningssätt (Berger & Luckmann, 2012:25) som går i linje med både 
diskrimineringslagen och ORUs strategi. 
 
De resterande fem institutionerna vars verksamhetsplaner inte behandlar 
diskrimineringsfrågan konstruerar istället arbetet med en jämställd arbetsmiljö på andra sätt. 
Varför de inte valt att skriva om diskriminering är svårt att avgöra. En anledning skulle kunna 
kopplas till Berger och Luckmanns (2010:25) common sense. Avsaknaden av uttryck gällande 
diskriminering tolkas då som ett medvetet ställningstagande av verksamhetsplanens författare. 
Detta då man tolkas resonera som att medarbetarna redan internaliserat kunskaper om 
diskriminering i sitt sunda förnuft. Kunskapsanspråket finns på så sätt i organisationen i form 
av common sense-kunskaper och utgör redan en del av jämställdhetskonstruktionen (Berger & 
Luckmann, 2010:25). 
 
5.2.3 Jämställdhet och arbetsmiljöutveckling 
Den sista inbördes relationen som identifierats inom temat arbetsmiljö intar fokus på hur detta 
arbete ska utvecklas för att bli mer jämställt. Ett utvecklande av arbetsmiljön är följaktligen en 
byggsten i konstruktionen av jämställdhet vid ORU. Hur det utvecklande arbetet ska bedrivas 
skiljer sig dock åt emellan institutionerna. Kursutvärderingar, möten mellan människor och 
utvecklingsdagar är några av de aktiviteter som beskrivs i verksamhetsplanerna. Samtliga 
institutioner tolkas vara överens om att förändringsarbete i jämställdhetsfrågan bör bedrivas. 
Vems ansvar det är och hur mycket resurser som läggs på denna aspekt är dock mycket 
skiftande: 
 

Vi vill också arbeta för möten mellan människor genom våra olika (...) uttryck. Former för hur 
dessa möten kan ske, hur de kan medverka till en miljö där oliktänkande och mångfald är en 
tillgång och där respekt och jämlikhet är en gemensam värdegrund ska utvecklas (MH 
2014:11). 

 
[Vi] har haft och kommer att ha ytterligare fortbildningsaktiviteter i frågor som rör jämställdhet 
och likabehandling. Detta är dock en svår fråga och från institutionen efterlyser vi goda idéer 
från universitetets centrala jämlikhetsombud (ILU 2014:5). 

 
Citaten ovan belyser inställningen till förändringsarbetet och viljan att skapa en arbetsmiljö 
med fokus på jämställdhetsutveckling. Samtidigt skildrar citaten även en attitydskillnad 
mellan institutionerna. Det identifierades en något mer positiv och en mer problematisk 
inställning till genomförandet av förändringarna samt vem som innehar detta ansvar. MH ger 
inga konkreta förslag på hur arbetet ska bedrivas mer än att det ska ske genom “möten mellan 
människor”. Möten som ska bidra till “en miljö där oliktänkande och mångfald är en 
tillgång”. När, var och hur dessa möten ska ske framgår således inte, men utifrån citatet tolkas 
att MH ansvarar för att detta ska utvecklas. 
 
Även ILU framhåller vikten att “jämställdhet och likabehandling” implementeras i arbetet. 
Till skillnad från MH har detta arbete redan påbörjats genom “fortbildningsaktiviteter”. 
Ytterligare en skillnad mellan institutionerna som framgår genom citaten är vems ansvar 
utvecklingsarbetet är. ILU förklarar att det fortfarande kommer genomföras 
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fortbildningsaktiviteter, men efterfrågar hjälp från universitetet då arbetet upplevs som en 
“svår fråga” och avsäger sig på så sätt en del av ansvaret. 
 
Enligt Mark (2007:32) genomsyras organisationer av vanemässiga handlingsmönster som 
bygger på rådande normer. För att kunna genomgå förändringar på en arbetsplats, måste dessa 
normer förändras vilket ofta skapar ett motstånd från personalens sida. Det handlar därför om 
att först identifiera problemet, för att sedan genom kommunikation kunna förändra det (Mark, 
2007: 33f). De utvärderingar och utbildningar som används av institutionerna för att skapa 
förändring kan ses som verktyg för att såväl belysa som omarbeta de problem som finns eller 
som kan uppkomma. 
 
5.3 Makt 
I analysen av studiens material har makt identifierats som en viktig faktor i konstruktionen av 
jämställdhet. Makt som konstruktionsmekanism redogörs nedan genom tematiseringen av två 
underkategorier: Språkets makt och Jämställdhet inom ledande positioner. I kapitlet kommer 
analysen riktas mot hur makt i relation till konstruktionen av jämställdhet utövas samt vilka 
som drabbas av denna maktutövning (Foucault, 2003:13). 
 
5.3.1 Språkets makt 
Verksamhetsplanerna som studeras i uppsatsen är samtliga uppbyggda av ett kommunikativt 
teckensystem konstruerat av det skrivna svenska språket. Språket fungerar genom 
dokumenten som kunskapsförmedlare och maktutövare då läsaren internaliserar den 
kontrollerade kunskapen som förmedlas (Berger & Luckmann, 2010:48). I de studerade 
verksamhetsplanerna är definitionen av jämställdhetsbegreppet generellt mycket vag. Mål och 
visioner för jämställdhet återfinns, men vad begreppet definieras som eller hur dessa mål ska 
uppnås, kommer inte konkret till uttryck i någon av de analyserade planerna. Läsaren ges på 
så sätt stort utrymme till egen tolkning och språkets makt bli således inte längre lika 
framträdande. 
 
Citatet nedan hämtat ur HumUS verksamhetsplan, belyser det enda avsnitt i de åtta 
verksamhetsplanerna som närmast kan liknas vid en språklig definition av begreppet 
jämställdhet. Läsaren får dock inte heller här en tydlig bild av vad som faktiskt innefattas i 
begreppet: 
 

Institutionen strävar efter att erbjuda alla medarbetare och studenter en trygg och jämlik 
arbetsmiljö och dess verksamhet ska genomsyras av respekt för mångfald och oliktänkande. 
Det ska även finnas ett medvetet likabehandlings- och tillgänglighetsperspektiv som ska 
präglas av ett intersektionellt förhållningssätt till olika diskrimineringsgrunderna (HumUS, 
2004:6). 

 
Utifrån citatet utläses att HumUS strävar efter att “en trygg och jämlik arbetsmiljö” ska 
uppnås. Vad som däremot innefattas i en “jämlik arbetsmiljö” framgår inte. På samma sätt 
uttalas att ett “medvetet likabehandlings- och tillgänglighetsperspektiv” ska finnas tillhands. 
Även här saknas konkret innebörd av begreppen och läsaren får själv tolka dess innebörd. 
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Avsaknaden av begreppsdefinition förstås delvis som att läsaren ges tolkningsutrymme, 
samtidigt förstås det även som en kontrollmekanism där organisationen utövar makt genom 
att bestämma vilket utrymme jämställdhet ska få (Foucault, 2002:43f). Om det främst handlar 
om att ge tolkningsutrymme eller kontrollera jämställdhetens utrymme är svårt att avgöra. 
Oavsett vilken av dessa två förklaringar till uteblivandet av begreppsdefinition som tolkas 
mest rimlig, sker det genom det outtalade i språket. 
 
Kunskapsanspråken om hur jämställdhet bör arbetas med är dock något som tydligare 
kommer till uttryck genom språket i verksamhetsplanerna. Detta framställs som något 
allmängiltigt och en fullt naturlig del av den sociala verkligheten och arbetslivet (Berger och 
Luckmann, 2010:153): 

 
Synliggöra ORU vision och mål på [oss]. [Detta] främst genom att sprida trycksak och tala om 
den (JPS, 2014:13). 

 
Citatet ovan fungerar som ett koncist exempel på de förhållningssätt som framträder i bland 
annat JPS, HH, HumUS, ILU och MH´s verksamhetsplaner. Medlemmarna av de respektive 
institutionerna uppmanas tala och reproducera de kunskapsanspråk som är dem givna. Med 
andra ord innehar de som kontrollerar vad som kan och får skrivas, makten över vilka 
trycksaker som sprids och därigenom vilken kunskap som produceras. Denna maktutövning 
blir möjlig då författarna av verksamhetsplanerna står i position att påverka konstruktionen av 
jämställdhetsdiskursen (Foucault, 2013:12). 
 
I citatet nedan skildras istället en annan bild av hur makten fördelas genom språket. Språket 
och möjligheten till samtal bidrar här till att jämställdhetsdiskursen i större utsträckning kan 
analyseras av alla medlemmar i organisationen. Medlemmarna uppmanas påtala skevheter och 
på ett reflexivt sätt våga ifrågasätta det annars styrande kunskapsanspråk för vad som är och 
inte är del av jämställdhetsarbetet: 
 

Institutionsledning, alla i chefs- eller ledarbefattning likväl som skyddsombud och 
jämlikhetsombud har tillsammans med all personal (...) en viktig roll att uppmärksamma och 
påtala skevheter och missförhållanden (HumUS 2014:6). 

 
HumUS anser att samtliga medarbetare oavsett position, ansvarar för att “uppmärksamma och 
påtala skevheter och missförhållanden”. HumUS som organisation tar själva inte på sig allt 
ansvar i frågan. Istället framhålls att alla organisationsmedlemmar tillsammans måste ta sitt 
ansvar. Genom det språkliga uttrycket tolkas att makten således portioneras ut och återfinns 
på alla nivåer vid institutionen. Detta kan med Foucaults terminologi (2002:101) förstås som 
att medlemmarna kan lösgöra sig från den juridiska monarkin och på så sätt själva se 
problematiska mönster på arbetsplatsen. Dock kan detta, enligt Berger och Luckmann 
(2012:106), ses som att språket här bidragit till reifikation. Lika mycket som 
jämställdhetsarbetet konstrueras av organisationen, blir också dess medlemmars 
förhållningssätt och handlingsmönster konstruerade av det. 
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5.3.2 Jämställdhet inom ledande positioner 
I samtliga verksamhetsplaner diskuteras ledarskap och innehavandet av maktpositioner ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Maktaspekten är därför en väsentlig del i hur jämställdhet 
konstrueras. Angående hur maktpositionerna könsligt är fördelade skiljer sig åt mellan 
institutionerna. I en del planer nämns inte alls antalet män respektive kvinnor som har ledande 
roller i dagsläget, medan andra institutioner ger en tydligare bild av situationen. Det finns 
institutioner med jämn könsfördelning, samt skev könsfördelning med såväl män som kvinnor 
i majoritet. Den gemensamma nämnaren som dock identifierats är målet att kvinnorna ska bli 
fler på maktpositionerna. 
 
Institutionerna HumUS, IHM, MH, NT samt RHS förser sina befintliga medarbetare på 
ledande positioner med ledarskapsutbildning, men uppmuntrar även övriga medarbetare att 
delta. Detta i syfte att skapa en organisationskultur där kvinnor vågar ta plats och söka sig till 
nyckelpositioner. Dock framställer flera av institutionerna att arbetet med att tillsätta kvinnor 
på dessa tjänster är problematisk. Det finns få kvinnor som besitter rätt kvalifikationer för 
tjänsterna, något som upplevs hämma utvecklingen av en jämställd arbetsplats: 
 

Institutionen är totalt sett mansdominerad, men vi anstränger oss att synliggöra kvinnor och ge 
dem möjlighet att uppnå nyckelpositioner. Det faktum att det finns ett relativt litet antal 
kvinnor att välja mellan får dock inte leda till att de ges roller som de inte är förberedda för 
(…) (NT, 2014:9). 

 
Utifrån citatet framgår att NT är medvetna om att institutionen är mansdominerad. Viljan att 
ge kvinnor “möjlighet att uppnå nyckelpositioner” finns, men hur detta ska ske framgår inte. 
Istället hänvisar de till att mansdominansen är svår att upplösa med anledningen att “det finns 
ett relativt litet antal kvinnor att välja mellan”. Det kan tolkas som att NT avsäger sig en del 
av ansvaret i frågan och skyller på det knappa utbud av kompetenta kvinnor som finns att 
tillgå. Här skapas på så sätt ett kunskapsanspråk för att många kvinnor inom akademin saknar 
de kunskaper som krävs för positionen. 
 
Genom att förmedla en välvilja gentemot att öka kvinnligt ledarskap ges 
jämställdhetsdiskursen nya distinktioner för vilket arbete som bör bedrivas (Foucault, 
2002:44). Den befintliga jämställdhetsdiskursen “jäser” på så sätt. Dock konstrueras även ett 
kunskapsanspråk där de kvinnliga arbetstagarna genom reproducerade normer fortfarande 
talas om på ett särskiljande sätt (Berger och Luckmann, 2010:48f). Kollektiva 
kunskapsanspråk överförs via språket och kontroll utövas på så sätt genom att de kvinnliga 
yrkesrollerna beskrivs med särskilda epitet (Berger & Luckmann, 2010:109). 
 
Ytterligare en maktaspekt som identifieras är problematiken med befattningsnivåer. Trots att 
antalet kvinnor respektive män kan vara jämt könsfördelade, är det av vikt att se till vilken 
befattningsnivå dessa befinner sig på. Detta med anledning att de olika befattningar som finns 
inom institutionerna innehar olika mycket makt: 
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Sammantaget finns [hos oss] idag 16 kvinnor och 16 män med ledningsansvar på olika nivåer, 
dock att det är betydligt fler män som har ledningsuppdrag inom utbildningen på forskarnivå 
(IHM, 2014:7). 

 
I citatet redogörs först en totalt kvantitativ jämställdhet utifrån siffrorna “16 kvinnor och 16 
män med ledningsansvar”. Utöver detta är institutionen självkritisk då den skeva 
maktfördelningen inom dessa ledningsuppdrag synliggörs. Det förstås som att institutionen 
uppvisar en medvetenhet gällande jämställdhetsproblematiken. Trots att institutionen är 
medveten och synliggör problematiken saknas konkreta handlingsförslag på lösningar. 
 
Resonemanget från institutionsledningen gällande bristen på kvinnor i ledande 
forskarpositioner tolkas utifrån begreppet styrningsmentalitet som en medveten maktutövning 
(Andersen & Kaspersen, 2007:258). Att institutionsledningen uppmärksammar problematiken 
men väljer att inte diskutera några åtgärder tolkas som en lika medveten styrprocess. På detta 
rationaliserande och kalkylerande sätt bibehålls den manliga dominansen inom institutionen 
och synliggörandet av problematiken blir verkningslöst. Jämställdhetsdiskursen konstrueras 
på så sätt genom maktutövning och en uppfattning om att det är män som ska inneha dessa 
tjänster skapas (Foucault, 2003:12). 
 
Den manliga överordning fungerar som ett kontrollorgan och medför en hierarkisk ordning 
där kvinnan är det underordnade könet. Hierarkin som identifierats går i linje med Hirdmans 
(1990:79) genusordning. Som framgår av citatet ovan, besitter kvinnor en viss makt genom att 
inneha så kallade nyckelpositioner inom sin institution. Trots detta är det män som innehar de 
högsta positionerna och på så sätt innehar den främsta makten. Kvinnorna kan således själva 
uppleva sig inneha makt, men ingår istället i denna genusordning. Genusordningen 
kontrollerar och styr att kvinnor inte ska få så pass mycket makt att de går om männen i rank 
(Hirdman, 1990:79). På så sätt utövas makt över kvinnornas arbetssituation och möjlighet att 
bli jämställda männen. 
 
5.4 Genus 
Temat genus har på olika sätt identifierats som aktuellt och utbrett vid 
jämställdhetskonstruktionen i samtliga verksamhetsplaner. Genusfrågorna existerar både 
uttalade och outtalade, vilket analyserats utifrån tre underkategorier: Genus och jämställdhet 
som kunskapsanspråk, Jämställdhet och genussystem samt Genus utifrån den manliga 
dominansen. Nedan analyseras hur dessa tillsammans utgör delar av vad jämställdhet förstås 
som inom organisationen ORU. 
 
5.4.1 Genus och jämställdhet som kunskapsanspråk 
I analysen nedan behandlas konstruktionen av jämställdhet utifrån ett kunskapsmässigt 
perspektiv. Berger och Luckmanns (2010:153) dialektiska process används som teoretiskt 
verktyg för att möjliggöra ett blottläggande av de kunskapsanspråk som förmedlas genom 
institutionernas verksamhetsplaner. I denna uppsats anses både de tysta och de uttryckta 
kunskapsanspråken vara av betydande vikt  gällande förståelsen av jämställdhetens 
konstruktion (Wetherelle m.fl., 2001:285). Av de studerade verksamhetsplanerna behandlar 
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samtliga jämställdhet i relation till kunskap. I MH, HH, IHM och ILU´s verksamhetsplaner 
uttrycks detta mer konkret, medan det i de andra planerna snarare identifierats mellan raderna.  
 
Den dialektiska processens tre delar (Berger & Luckmann, 2010:153) kommer nedan att 
redovisas genom tre exemplifierade utdrag ur en och samma institutions verksamhetsplan. 
Detta för att redogöra hur de subjektiva och objektiva kunskapsanspråken kan identifieras 
genom att dialektiken ständigt är närvarande i aktörers skapande av den sociala verkligheten: 
 

 
Mål  - [Vi] ska eftersträva en jämn könsfördelning bland personalen. 
Åtgärd  - Utbildning om genusmedveten personalrekrytering ska genomföras 
(MH, 2014:15). 

 
I citatet illustreras hur MH ger konkreta åtgärder för att nå institutionens mål. Med andra ord 
förklaras hur “utbildning om genusmedveten personalrekrytering” ska bidra till “en jämn 
könsfördelning bland personalen”. Genom den direkta kommunikationen tolkas institutionen 
målmedveten med att få bukt på den skeva könsfördelningen. Citatet kan ses som ett exempel 
på externalisering (Berger & Luckmann, 2010:68), alltså hur den dialektiska processens första 
steg kan uttryckas. Här konstrueras den sociala ordningen genom en riktad utbildning för de 
kunskapsanspråk institutionen vill projicera på sina medarbetare. Utbildningen bidrar till att 
medlemmarna kan skapa förståelse och subjektiva kunskapsanspråk av den tillsynes objektiva 
verklighet som förmedlas. Detta kan förstås som en typ av socialisation i vuxen ålder. 
Organisationens medlemmar socialiseras in i organisationens rådande 
jämställdhetskonstruktion genom bland annat dessa utbildningar. Genom den dialektiska 
processen (Berger & Luckmann, 2010:84) internaliseras dessa objektiverade kunskapsanspråk 
genom vilka medlemmarna sedan konstruerar sin sociala verklighet och vardag: 
 

Organisation och verksamhet, liksom arbets- och studiemiljöer, ska präglas av ett jämlikt, 
inkluderande förhållningssätt för att leva upp till universitetets värdegrund om rättvisa villkor 
för alla, och för att öka förutsättningarna ett maximalt tillvaratagande och utnyttjande av 
kompetens (MH, 2014:14). 

 
Genom citatet ovan skapas ett kunskapsanspråk för att samtliga nivåer inom MH ska “präglas 
av ett jämlikt, inkluderande förhållningssätt”. Utifrån detta synsätt menar institutionen att 
målet om “rättvisa villkor för alla” uppnås samt att medarbetarnas kompetenser på så sätt 
bejakas. Citatet belyser hur ett objektiverat kunskapsanspråk (Berger & Luckmann, 2010:77) 
kan ta sig uttryck i text. Som den andra delen i den dialektiska processen fungerar 
objektiveringen här som uttryck för en gemensam legitimerad kunskap och 
verklighetsuppfattning. Kunskapsanspråken som uttrycks i texten är författade på ett sådant 
sätt att läsaren internaliserats med en uppfattning om att detta är det normala samt att de 
existerar utanför den mänskliga konstruktionen (Berger & Luckmann, 2010:84): 
 

Alla anställda vid [vår institution] ska ha kunskap om gällande jämställdhetslagstiftning och 
vad jämställdhetsintegrering innebär (MH, 2014:14). 
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Genom textutdraget ovan framgår att MH beslutat om att medarbetarna ska inneha kunskaper 
jämställdhet. Kunskaper som dels berör svensk lagstiftning och dels hur 
“jämställdhetsintegrering” fungerar i praktiken. Genom detta citat förstås det hur den 
objektiverade kunskapen åter internaliseras till medlemmarna i organisationen (Berger & 
Luckmann, 2012:84). Detta tolkas vara en av de delar som påverkar aktörernas 
handlingsmönster. Det är genom internaliseringen via dessa verksamhetsplaner organisationen 
kan kontrollera sina medlemmars subjektiva kunskap och således även förståelsen gällande 
jämställdhet som konstruktion (Berger & Luckmann, 2010:84). 
 
5.4.2 Jämställdhet och genussystem 
Samtliga institutioner vid ORU arbetar efter det gemensamma ställningstagandet att ökad 
jämställdhet bidrar till en mer attraktiv arbetsmiljö. Oavsett kön ska medarbetarna besitta 
samma påverkansmöjligheter och få samma utrymme inom organisationen. 
Verksamhetsplanerna vittnar dock om att ojämn könsfördelning bland medarbetarna är ett 
återkommande problem. Handlingsplaner har därför utarbetats för att motverka detta. Flertalet 
institutioner, exempelvis JPS och MH, anser att en ökad medvetenhet kring genus kan fungera 
som medel för att nå detta mål. Bland annat ska utbildningar, rekryteringar samt upprättande 
av dokument införliva ett genusperspektiv för att öka kunskapen kring ämnet jämställdhet: 
 

Mål: 
- Alla anställda vid [institutionen] ges lämplig utbildning för ökad genusmedvetenhet. 
- Alla anställda vid [institutionen] ska ha kunskap om gällande jämställdhetlagstiftning och vad 
jämställdhetsintegrering innebär. 
- Jämställdhets- och genusmedvetenheten ska öka hos anställda och studenter. (MH, 2014:14). 

 
I citatet framgår en medvetenhet hos MH kring ämnet jämställdhet och genus. Institutionen 
menar att det är av vikt att såväl anställda som studenter får mer kunskap om ämnet. Detta ska 
ske genom att anställda “ges lämplig utbildning för ökad genusmedvetenhet”. Dock saknas 
det definitioner av såväl jämställdhetsbegreppet som genusbegreppet. Det tolkas som att 
institutionen tar för givet att detta är en allmängiltig kunskap och istället skapas ett 
tolkningsutrymme för läsaren. På så sätt framgår inga klara direktiv vad institutionen anser att 
anställda och studenter konkret ska öka sin kunskap om. 
 
Institutionerna konstruktion av jämställdhet i teorin kan liknas vid Marks (2007:13) 
begreppsdefinition om att kvinnor och män ska vara likställda varandra. Dock 
överensstämmer inte den teoretiska innebörden alltid med hur det ser ut i praktiken. För att 
skapa en förändring har institutionerna därför upprättat handlingsplaner. Strategier med fokus 
på genus har utarbetats för att medvetenheten kring ämnet jämställdhet ska öka. Mark 
(2007:32) menar dock att det samtidigt krävs att medarbetarna är införstådda i de förändringar 
som planeras för att dessa ska vara genomförbara. 
 
För att skapa en bild över medarbetarnas syn på arbetsplatsen har medarbetarundersökningar 
genomförts. Utifrån dessa framkom brist på delaktighet som ett problem vilket grundas i 
uppfattningen om maktlöshet. Beslut tas av högre positioner, där majoriteten är män, utan 
påverkansmöjligheter längre ned i leden: 
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Medarbetarna uppmuntras till deltagande i de av universitetet anordnade internutbildningarna. 
Personaldagar, personal- och lärarmöten liksom olika arbetsgrupper är viktiga instrument för 
att skapa delaktighet och engagemang (MH, 2014:11). 

 
Genom citatet framgår att institutionen “vill skapa delaktighet och engagemang” hos 
medarbetarna. Institutionen framhåller flera exempel på hur detta arbete bedrivs. Dock bemöts 
medarbetarnas åsikter gällande bristande delaktighet ingenstans i form av nya åtgärder eller 
andra försök att komma till bukt med problemet. Ett kunskapsanspråk förmedlas således 
genom det osagda att de “instrument” som finns får räcka. 
 
Medarbetarna agerar här som autonoma agenter (Mark, 2007:25f). Detta då de medvetet valt 
att under medarbetarundersökningarna framföra åsikter gällande problematik med bristande 
delaktighet. Ett val som bygger på viljan att påverka sin egen arbetssituation. Oavsett vilka 
normer som agenterna i detta fall socialiserats in i, accepteras inte dessa. Avsikten från 
medarbetarna förstås vara att de vill bryta vanemässiga handlingsmönster för att på så sätt 
erhålla mer delaktighet (Hirdman, 2014:32). Med hjälp av genussystemet (Hirdman, 1990:76) 
förstås hierarkin mellan könen och vilka effekter det får i maktaspekten. Kvinnor som det 
underlägsna könet styrs av genuskontrakt, vilket genom socialisation och kulturellt arv 
påverkar hur kvinnor och män förhåller sig till varandra. Genussystemet förklarar relationen 
mellan kvinnor och män inom institutionerna, där männen är det överordnade könet då de har 
de högsta positionerna. Trots en önskan om ökad delaktighet och mer jämställda 
arbetsgrupper menar dock Hirdman (1990:79) att det är osannolikt att kvinnor kommer får så 
pass mycket mer makt att könen blir likställda i den mån det uttrycks i institutionernas mål. 
 
5.4.3 Manlig dominans 
Manlig dominans (Bourdieu, 1999:17f) är något som genom analysen av verksamhetsplanerna 
främst kommer till uttryck genom identifierandet av “det osagda”. Det är endast en av de åtta 
institutionerna som i text använder begreppet manlig dominans, trots att samtliga planer 
implicit vittnar om dess förekomst. Den manliga dominansens relation till jämställdhet 
identifieras som något högst angeläget men främst förekommande i det tysta (Wetherelle 
m.fl., 2001:285). Den kvinnliga underordningen tar sig många uttryck, bland annat genom att 
sällan diskuteras. Samtliga verksamhetsplaner innehåller en mängd risk- och åtgärdsplaner där 
det framställs hur man ska komma till bukt med olika typer av problem men ingenstans talas 
det om den skeva könsfördelningen som en risk. Könsfördelningsproblematiken behandlas 
endast ur ett rekryteringsperspektiv, hur den drabbar de redan anställda eller vilka risker som 
kan uppstå i framtiden saknas dock helt. Kvinnornas underordnade ställning godtas således i 
stor utsträckning utan att vidare problematiseras och den manliga dominansen reproduceras på 
så sätt. Vad som anses vara en risk och inte forsätter därför att konstrueras utifrån ett 
förhållningssätt där ett manligt habitus är gällande (Bourdieu, 1999:12f): 
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Risk: Reduktion och förändring av verksamheten. Skapar arbetsmiljöproblem samt ökar risken 
för svårigheter att rekrytera medarbetare. 
Åtgärd: Skapa tydlighet i förändringsprocesser. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Bedriva 
utvecklingsarbete trots reduktion. 
Riskbedömning: Hög 
(HumUS, 2014:13) 

 
Enligt citatet förutspår HumUS en hög risk beträffande att arbetsmiljö och framtida 
rekryteringar påverkas negativt genom “reduktion och förändring av verksamheten”. För att 
motverka att detta sker ska institutionen bland annat satsa på fortsatt “utvecklingsarbete” samt 
tydlighet gällande de förändringar som planeras. Trots att “svårigheter att rekrytera 
medarbetare” förutspås nämns det ingenting om den skeva könsfördelningen, trots att det i 
HumUS verksamhetsplan framgår att jämlikhet ska genomsyra rekryteringsförfarandet. 
Utdraget ovan är ett typiskt exempel på vilka risker institutionerna väljer att diskutera samt 
bedöma som höga. Genom att producera denna kunskap utövas det Bourdieu (1999:11) kallar 
för symboliskt våld. Den verklighet som domineras av män erkänns genom godkännandet av 
dessa dokument. Det är erkännandet av både den dominerande och den dominerade gruppen 
som möjliggör att det symboliska våldet utövas och reproduceras (Bourdieu, 1999:12). 
 
Den manliga dominansen framträder även genom verksamhetsplanernas likformighet gällande 
riskanalyser. Ett homogent förhållningssätt råder, vilket kommer till uttryck genom 
standardiserade formuleringar. Detta möjliggör i sin tur uteslutningsmekanismer för andra 
idéer och föreställningar (Bourdieu, 1999:51). Trots att organisationernas mansdominerade 
arbetsstyrka inte diskuteras utifrån ett riskperspektiv har viss medvetenhet i frågan 
identifierats i andra textavsnitt: 
 

Institutionen är totalt sett mansdominerad, men vi anstränger oss att synliggöra kvinnor (...) 
(NT, 2014:9). 

 
I citatet framgår att NT är medvetna om den ojämställdhet som råder inom institutionen. En 
könsfördelning institutionen tycks uppleva som ett problem då de uttrycker viljan att 
“synliggöra kvinnor”. Förhållningssättet förstås i likhet med Mark (2007:30f) som att 
strukturen givits en möjlighet till förändring. Genom att gå emot de annars homogena 
språkliga förhållningssätten påverkas konstruktionen av de kunskapsanspråk som producerats. 
Den könsliga uppdelningen förändras således från att ”ingå i tingens ordning” till att bli något 
som synliggörs (Bourdieu, 1999:20). 
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6. Slutsatser 
 
Uppsatsens syfte har varit att få en fördjupad förståelse av fenomenet jämställdhet vid Örebro 
universitet. Dels genom att analysera hur jämställdhet konstrueras, förstås och kommuniceras 
i centrala dokument, dels genom att kartlägga hur könsfördelningen vid lärosätets institutioner 
ser ut. Vår första frågeställning lyder: Hur ser den kvantitativa jämställdheten ut inom 
respektive institution? Analysen visar att institutionernas kvantitativa jämställdhet är mycket 
varierande. De fyra institutionerna; HumUS, ILU, MH och RHS visar upp total kvantitativ 
jämställdhet eller iallafall siffror mycket nära detta. De resterande andra fyra; HH, IHM, JPS 
och NT uppvisar istället siffror där det ena könet endast representeras av ungefär var tredje 
anställd. 
 
Trots att den kvantitativa jämställdheten skiljer sig markant åt mellan institutionerna, finns ett 
homogent förhållningssätt angående hur jämställdheten problematiseras i institutionernas 
verksamhetsplaner. En slutsats som dras utifrån detta är att verksamhetsplanerna inte är så 
förankrade i hur jämställdhetsarbetet inom institutionen faktiskt bedrivs. De standardiserade 
uttrycken i verksamhetsplanerna förstås snarare som produkter producerade utifrån 
ofrånkomliga krav. Således inget som direkt påverkar verksamheten i hög grad utan endast 
existerar utifrån måsten och är därför mycket allmänt formulerad. 
 
Inom de institutioner där jämn kvantitativ jämställdhet uppvisas har ändå skeva 
maktförhållanden mellan könen identifierats. Kvinnorna innehar allt som oftast lägre stående 
positioner. Trots att jämställda siffror visas, reproduceras alltså fortfarande en ojämställd 
norm och manlig dominans. Kvinnan förblir det underordnade könet i 
jämställdhetskonstruktionen. 
 
Studiens andra frågeställning lyder: Hur konstrueras jämställdhet och jämställdhetsarbete i 
institutionernas verksamhetsplaner? Analysen har visat att jämställdhet främst konstrueras via 
hänvisandet till målvisioner. Mål, vars syfte är att skapa en god arbetsmiljö för de anställda, 
uttrycks diffust utan klara åtgärdsplaner. Det beskrivs varken konkret hur eller när dessa 
frågor ska arbetas med. Jämställdhetsarbetet drivs utan uppföljning eller utvärdering. Vidare 
har analysarbetet resulterat i slutsatsen att jämställdhet även konstrueras med hjälp av 
rekrytering. Diskussionen med fokus på att rekrytering kommer att bidra till ökad jämställdhet 
är utbredd. Samtidigt är ansvarsfrågan gällande denna rekrytering omdiskuterad. En del av 
institutionerna arbetar själva aktivt med frågan, medan andra istället avsäger sig ansvaret och 
efterfrågar extern hjälp samt hänvisar till att problemet är av nationell karaktär. 
 
Studiens tredje frågeställning lyder: Hur överensstämmer jämställdhetsretoriken med 
jämställdhetspraktiken? Vår analys visar att jämställdhetsarbetet framställs genom ett mycket 
diffust språk i verksamhetsplanerna vilket i sin tur medför att det praktiska 
jämställdhetsarbetet riskerar att bli lika okonkret. Detta tolkas vara en typ av maktutövning 
för att bibehålla de gamla strukturerna. Verksamhetsplanerna vittnar om att jämställdhet är 
något som ska utvecklas men genom otydlighet blir utvecklingsarbetet påverkat. Analysen 
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visar att avsaknaden av uttryck, exempelvis definitionen av diskriminering och dess inverkan 
på arbetsmiljön, skapar tolkningsmöjligheter för hur detta arbete ska bedrivas vilket resulterar 
i att en mängd skilda förhållningssätt figurerar inom organisationen. Då det inte finns några 
klara direktiv att arbeta efter, hämmas utvecklingen och arbetet med jämställdhetsfrågor. 
Genom språket innehar institutionerna på så sätt makten över vilken diskussion som är möjlig 
kring jämställdhetsarbete samt hur det ska bedrivas. 
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7. Diskussion 
 
Vid Örebro universitet konstrueras jämställdhet genom att vara en del av många skilda 
områden i de studerade verksamhetsplanerna. Som tidigare nämnt berörs 
jämställdhetsaspekten både i mål, och utvecklingsarbete, men även i rekryteringsaspekter 
samt angående arbetsmiljö. Jämställdhetsfrågan är på så sätt väldigt utspridd men aldrig 
specificerad. I likhet med Lombardo och Meier (2008:102) menar vi med avstamp i studiens 
analys att detta är en av de aspekter som påverkar att jämställdhetsarbetet endast bedrivs 
ytligt. Då frågan om jämställdhet inte preciseras, behandlas den inte heller på djupet och en 
ojämställd organisationskultur kan på så sätt reproduceras. 
 
Genom analysen, har jämställdhetskonstruktionen vid Örebro universitet tolkats som en 
diskurs formad av mål och utvecklingsmöjligheter samtidigt som förhållningssättet 
fortfarande bygger på en manlig norm. Den kvinnliga underordningen reproduceras bland 
annat genom att organisationen använder jämställdhetsbegreppet som en marknadsmässig 
attraktivitetssymbol gentemot arbetsmarknaden. Universitetet stärker sitt varumärke då man 
framställer sig som en jämställd organisation, vilket i förlängningen skapar en attraktiv 
arbetsplats utifrån rådande samhällsdiskurs. Detta menar vi resulterar i att det interna 
jämställdhetsarbetet blir lidande. Jämställdheten konstrueras således som en handelsvara på 
arbetsmarknaden istället för att vara något som främjar likabehandling. Detta är också något 
som stöds av såväl Carbin och Rönnblom (2012:83) som Blackmore och Sachs (2003:151) 
vilka belyser att universitet i allt högre grad satsar på jämställdhet för att stärka sin 
marknadsposition. 
 
Kombinationen av socialkonstruktivism, diskurs och genusteori har även bidragit till 
möjligheten att kritiskt granska de maktförhållanden som jämställdhetskonstruktionen visats 
bygga på. I likhet med denna studies resultat menar även tidigare forskare så som Alnebratt 
och Jordansson (2011:24) att det akademiska fältet genomsyras av en manlig dominans. Den 
maktskillnad som finns inom akademin har visat sig svår att förändra. Dels på grund av dess 
traditionellt betingade karaktär, dels på grund av den kunskapslucka som tycks finnas rörande 
jämställdhetsarbete. 
 
Gällande resultat från tidigare forskning kring begreppet styrningsmentalitet har en 
tvetydighet framkommit i vår studie. Carbin och Rönnblom (2012:84f) menar att 
organisationer vill bli centralt styrda i jämställdhetsfrågor då ledningen betraktas inneha 
kunskapen som krävs. I studien över jämställdhetskonstruktionen på Örebro universitet, har vi 
sett tendenser som går i likhet med detta, då institutionerna ber ledningen om hjälp eftersom 
det inte på institutionell nivå finns tillräckligt med kunskap. Dock har även tendenser för ökat 
inflytande och delaktighet identifierats. Beslutsstrukturerna har i dessa fall snarare kritiserats 
för att vara något som bidrar till ojämställdhet. 
  
På grund av studiens låga generaliserbarhet, menar vi att denna typ av undersökning skulle 
behöva genomföras även på andra lärosäten. Detta för att utreda om problematiken är 
nationellt genomgående och systematisk eller om det på andra lärosäten finns arbetssätt att 
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lära av. Genom att kartlägga hur jämställdhet behandlas inom olika akademier ges 
möjligheten att jämföra likheter och skillnader dem emellan. 
 
Då jämställdheten idag integrerats som en del av arbetet inom akademin utgör det ytterligare 
en anledning till att vidare studera dess konstruktion. Normaliserandet av jämställdhet utgör 
enligt oss en risk för att ojämställdhet kan reproduceras subtilt. Detta då organisationens 
medlemmar godtar det knappa utrymme som frågan om jämställdhet nu fått. Det nya 
förhållningssättet varken ifrågasätts eller utmanas och därav riskerar 
jämställdhetsutvecklingen att stagnera. Arbetet med jämställdhet riskerar således att förpassas 
till förmån av gamla strukturer och förhållningssätt, trots sin representation i dokumenten. 
Framtida socialkonstruktionistiska studier av jämställdheten inom akademin kan på så sätt 
bidra till ytterligare insikter för hur jämställdheten konstrueras och produceras. Genom 
ytterligare utredningar och ökad kunskap menar vi även att intresset för frågan i högre grad 
kan legitimeras och på så sätt låta samtalet gällande frågan även fortsättningsvis få ta plats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

36 

Referenser 
 
Alnebratt, K. & Jordansson, B. (2011) Jämställdhet, meritokrati och kvalitet: Ett 

 triangeldrama i den akademiska vardagen. Tidsskrift för genusvetenskap, nr 1-2, 7-    
27. 

Andersen, H. & Kaspersen, L. B. (2007) Klassisk och modern samhällsteori (3:dje upplagan). 
 Lund: Studentlitteratur. 
Berger, P. L. & Luckmann, T. (2010) Kunskapssociologi: Hur individen uppfattar och formar 
 sin sociala verklighet (3:dje upplagan). Stockholm: Wahlström & Widstrand 
Berger, P.L & Luckmann, T. (1967) The social construction of reality: a treatise in the 
 sociology of knowledge. New York: Anchor books. 
Blackmore, J. & Sachs, J. (2003) Managing Equity Work in the Performative University. 
 Australian Feminist Studies, 18 (41), 141-162 
Bourdieu, P. (1999) Den manliga dominansen. Uddevalla: Daidalos AB. 
Bryman, A. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder (2:a upplagan). Malmö: Liber. 
Carbin, M. & Rönnblom, M. (2012) Jämställdhet i akademin: En avpolitiserad 
 politik?  Tidskrift för genusvetenskap, nr 1-2, 75-94. 
Crepsi, I. (2009) Gender differences and equality issues in Europe: critical aspects of gender 
 mainstreaming policies. International Review of Sociology, 19 (1), 171-188. 
Diskrimineringslagen (2008:567) 
Fejes, A. & Thornberg, R. (2015) Handbok i kvalitativ analys (2:a upplagan). Stockholm: 
 Liber. 
Foucault, M. (2002) Sexualitetens historia: Bd 1, Viljan att veta. Göteborg: Diadalos. 
Foucault, M. (2003) Övervakning och straff: fängelsets födelse (4:e upplagan). Lund: Arkiv. 
Hirdman, Y. (1990) Genussystemet, i Demokrati och makt i Sverige, Maktutredningens 
 huvudrapport, SOU 1990:44. Stockholm: Allmänna förlaget. 
Lombardo, E. & Meier, P. (2008) Framing Gender Equality in the European Union Political 
 Discourse. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, 15 (1), 
 101-129. 
Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod. Lund: 
 Studentlitteratur. 
Mark, Eva. (2007) Jämställdhetsarbetets teori och praktik. Studentlitteratur. 
Medlingsinstitutet (2015) Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2014: Vad säger den 
 officiella lönestatistiken? Tillgänglig på internet: 
 (http://www.mi.se/files/PDF-er/att_bestalla/loneskillnader/skillnaden14.pdf) [hämtad 
 2015.12.21] 
Wetherell, M., Taylor, S. & Yates, S. (2001) Discourse as Data. London: Sage Publications 
 Ltd 
 
 
 
 

http://www.mi.se/files/PDF-er/att_bestalla/loneskillnader/skillnaden14.pdf


 
 

37 

Analysmaterial 
Örebro universitet (2014) Handelshögskolan: Verksamhetsplan 2015-2017. Örebro: Örebro 
 universitet 
Örebro universitet (2014) Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap: 
 Verksamhetsplan 2015-2017. Örebro: Örebro universitet 
Örebro universitet (2014) Institutionen för hälsovetenskap och medicin: Verksamhetsplan 
 2015-2017. Örebro: Örebro universitet 
Örebro universitet (2014) Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete: 
 Verksamhetsplan 2015-2017. Örebro: Örebro universitet 
Örebro universitet (2014) Institutionen för läkarutbildning: Verksamhetsplan 2015-2017. 
 Örebro: Örebro universitet 
Örebro universitet (2014) Institutionen för naturvetenskap och teknik: Verksamhetsplan 2015- 
 2017. Örebro: Örebro universitet 
Örebro universitet (2014) Musikhögskolan: Verksamhetsplan 2015-2017. Örebro: Örebro 
 universitet 
Örebro universitet (2014) Restaurang- och hotellhögskolan: Verksamhetsplan 2015-2017. 
 Örebro: Örebro universitet 
 
 


	Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla er otaliga kvinnor som genom historien kämpat för att göra diskussionen om jämställdhet möjlig. Utan er vore vi ingenting.
	Örebro, den 6 januari 2016
	Innehållsförteckning

