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• Jämställdhet = Jämlikhet mellan män och kvinnor 

• 60-40  

• Aldrig bara kön, men alltid kön! 
 



Jämställdhetsintegrering 

Ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt 
beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av 
processen, av de aktörer som normalt sett deltar i 
beslutsfattandet 

 



Är en strategi för att nå de 
jämställdhetspolitiska målen:  
  En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män 

ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren 
för beslutsfattandet. 

 Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och 

villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 

 Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma 

möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. 

 Jämn fördelning av det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och 

ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. 

 Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma 

förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. 

 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och 

pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

 



Vad är nytt? 

• Mer strategiskt jämför med likabehandlingsarbetet 

• Tydligare inriktad på utbildning och forskning.  



Plan 

• Ska pågå under 2016-2019 

• 2016 –probleminventering och organisering 

• 2017 –fastställd handlingsplan 

• 2017-2019 – konkreta åtgärder och aktiviteter 

• 2019 ska jämställdhet vara integrerat i verksamheten 



Problemområden Högskolan i 
Borås 
• Könsbundna studieval 

 - 73 % kvinnor  

 . Lärare undervisar inom olika områden 

 - Normer och värderingar 

• Karriärvägar 

 - 36 % professorer 

 - Ojämställda yrkesgrupper, ojämställda löner 

 - Kvinnor tar mer uppdrag. 

.  



Könsbundna studieval 

• Rekrytering 

• Utbildningarnas form 

• Utbilningarnas innehåll 



Karriärvägar 

• Meritering   

• Rekrytering  

• Fördelningsmodeller 

• Formella och informella ledningsstrukturer  
 
 



Kvinnor och män i samhället 

• En starkt könsuppdelad arbetsmarknad  

• 70 % av kvinnorna arbetar i kvinnodominerade yrken, 67 % av 
männen i mansdominerande. 

• Kvinnor arbetar inom vård- och omsorgsyrken,  män inom 
teknik och industri 

• Kvinnor har 87 % av männens lön (då alla löner är uppräknade 
till heltid) 

 

 
Sveriges statistiska centralbyrå, SCB (2016), På tal om kvinnor och män. 
Stockholm: SCB  

 

 

 



Kvinnor och män i högskolan 

• Kvinnorna är fler på de lägre utbildningsnivåerna och på 
tjänster med lägre utbildningskrav  

• 61 % kvinnor på grundnivå, 47 % på forskarnivå 

• 59 % kvinnliga adjunkter, 46 % lektorer , 24 % professor.  

• Det tar längre tid för en kvinna att bli professor 

• Könsbundna studieval, bara 4 av 44 yrkesexamensprogram är 
jämställda 

• Männen är i majoritet inom naturvetenskap och teknik i 
forskarutbildningen, kvinnor är flest inom medicin och 
hälsovetenskap 

 

 

Kvinnor och män i högskolan, (2016) , UKÄ. 



Meritokrati? 

• Män erhåller mer forskningsmedel 

• Män bedöms i högre utsträckning på gamla meriter 

• Informella nätverk gynnar män 

• Fördelning av forskningsmedel upprätthåller och 
omskapar ojämställdheten. 

 

 

 
 

Bondestam, Fredrik och Grip, Louise (2015). Fördelning eller förfördelning. 
Göreborg: Nationella sekretariatet för genusforskning.  

  



Samma mönster överallt 

• Kvinnor publicerar sig mindre och har mer 
undervisningstid 

• Kvinnliga forskare som satsar på karriären kan ses 
som ”okvinnliga” 

• Män citeras systematisk mer än kvinnor 
• Om män samverkar med kvinnor är det en merit, 

men kvinnors samverkan ses som osjälvständighet 
 
 

West, Jevin D, Jacquet, Jennifer, King, Molly M, Correll Shelly J, Bergstrom, Carl T. (2013) 
The Role of Gender in Scholarly Authorship. PLoS ONE  
Daniel Maliniak, Ryan Powers and Barbara F. Walter (2013) The Gender Citation Gap in 
International Relations. International Organization, Available on CJO 2013 
doi:10.1017/S0020818313000209  
Guo, Jeff (2015) Why men get all the credit when they are working with woman. 
Washington Post. 

 



Kön och makt i akademin 

• Det är betydligt enklare att vara man än kvinna i akademin: 
mer talutrymme, bättre positioner, högre lön, mer betrodd, 
får mer stöd, mer uppskattad av studenter, får forska mer… 

 

• Motståndet mot förändring av ovanstående är mer än subtilt – 
det är snarare stabilt. 

 

 

Jesper Fundberg, fil.dr etnologi, 
universitetslektor, Malmö Högskola. 



Diskussion 

• Hur kan vi arbeta för att minska de könsbundna studievalen? 

• Hur kan vi arbeta för jämställda karriärvägar? 

 

Länk till matriser 


