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Förord 

Vi vill börja denna uppsats med att tydliggöra för läsaren om hur uppsatsen bör beaktas. I 
denna uppsats har vi inte namngett oss själva som ”författare” eller ”forskare”, utan istället 
valt att använda begreppet ”vi” med anledning av att vi inte anser oss inneha någon sådan 
befattning. Hädanefter när läsaren läser ”vi” i uppsatsen, handlar det således om oss; Malin 
och Maria, och våra egna tankar, ord och reflektioner. 

Högskolan nämns ofta den kommande uppsatsen, och vi vill förtydliga att det är Mälardalens 
högskola vi då syftar till. Andra högskolor tydliggörs genom att vi benämner dessa som 
”andra lärosäten”.  

Vi vill framförallt framföra ett stort tack till Marika Hämeenniemi, mångfaldstrateg på 
Mälardalens Högskola, som inspirerat oss i vår studie, genom hennes engagemang och 
brinnande intresse för jämlikhet och jämställdhet.  

 
Vi vill även tacka samtliga respondenter som deltagit i vår studie och som trots fullspäckade 
scheman tagit sig tid att träffa oss och svarat på våra frågor. 
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Frågeställning: För att besvara studiens syfte behöver följande frågeställningar undersökas; 
Hur ser Mälardalens högskolas organisationsstruktur ut? Vilka faktorer påverkar den ojämna 
könsfördelningen inom Mälardalens högskola? Samt hur upplever respondenterna 
könsfördelningen inom Mälardalens högskola? 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka och kartlägga högskolans ojämna könsfördelning, samt 
att ge förslag på åtgärder för att främja en jämn könsfördelning inom högskolan.  

Metod: I denna fallstudie har en kvalitativ metod använts med ett abduktivt angreppssätt. Den 
empiriska insamlingen av data har skett genom semistrukturerade intervjuer. 

Slutsatser: Det finns både yttre och inre faktorer som påverkar könsfördelningen. De yttre 
faktorerna är kopplade till samhällets könsstruktur. De inre faktorerna handlar om att 
Mälardalens högskola inte efterföljer det meritokratiska synsättet utan rekryterar sin personal 
med inslag av homosocialitet. Detta gör att de akademier som redan har en ojämn 
könsfördelning påverkas negativt eftersom det dominerande könet väljer personer som 
efterliknar dem själva. Studiens bidrag till förbättringsåtgärder är att skapa bättre 
kommunikation med de lägre nivåerna inom akademierna, visa ett tydligt ställningstagande 
och sprida kunskap om könsstruktur genom hela organisationen. Studien bidrar även med 
handledning och mentorskap som verktyg för jämn könsfördelning. 
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Purpose: The study aims to investigate and map the University's uneven gender distribution, 
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Method: In this case study a qualitative method has been used with an abductive approach. 
Data collection occurred through semi-structured interviews. 

Conclusions: There are both external and internal factors affecting the gender imbalance. The 
external factors are linked to society's gender structure. The internal factors involving 
Mälardalen University does not comply with the meritocratic approach without elements of 
homosociality in their recruitment of employees. This affects the academies that already have 
a gender imbalance, negatively because of the dominant sex selects individuals who reflect 
themselves. The study's contribution is that through tutoring, mentoring, and networking in a 
perspective that favors the underrepresented sex, can provide results in creating a gender 
balance. The study's contribution to improvement is to create better communication with the 
lower levels within the academies, show a clear position and disseminate knowledge about 
gender structure throughout the organization. The study also provides tutoring and mentoring 
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1	  Inledning	  
År 2008 förlorade Sverige titeln som världens mest jämställda land och är idag rankad som 
nummer fyra. I jämförelse till grannländerna Island, Finland och Norge har samtliga länder 
passerat Sverige på den listan (World Economic Forums, 2013). Sverige har aldrig haft en 
kvinnlig regeringschef trots att det svenska parlamentet består av 45 procent kvinnor 
(www.kvinnojouren.se).  

I debatter om ojämn könsfördelning och genus har arbetsmarknaden varit i fokus. År 1980 
infördes en lag i Sverige som förbjuder diskriminering av kön på arbetsplatser, som en 
politisk åtgärd för att främja jämn könsfördelning (Sörlin, Ohman, Blomstedt, Stenlund & 
Lindholm, 2011). Trots att könssegregeringen på den svenska arbetsmarknaden har minskat 
går det inte att bortse från historiens betydelse av könsuppdelningen på dagens 
arbetsmarknad. Först på 1960- och 70- talet skapades en acceptans i samhället för kvinnliga 
chefer (Oakley, 2000). Däremot förväntade sig inte kvinnor ha viljan att avancera inom 
arbetlivet (Oakley, 2000). Detta kan ses som grundläggande orsaker till varför män och 
kvinnor idag återfinns inom olika yrken och branscher vilket beskrivs som en horisontell 
könssegregering (SOU 2004:43; Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2011). Män tenderar att 
arbeta inom tekniska yrken och kvinnor återfinns i yrken inom service- och omsorg (Nilsson 
Motevasel, 2007). 

Historiskt sett har svenska universitet och högskolor innehaft en manligt präglad kultur, även 
om könsfördelningen numera är mer balanserad mellan män och kvinnor (Schnaas, 2011). 
Statistik visar att kvinnor idag utbildar sig i större utsträckning än män och utgör det 
dominerande könet på grundutbildningarna (Sörlin m.fl. 2011). I toppen av den akademiska 
pyramiden, vilken motsvarar professorer, är den ojämna könsfördelningen tydligt märkbar då 
77 procent av professorerna i Sverige är män och endast 23 procent är kvinnor (Statistiska 
centralbyrån, 2014). Könsfördelningen bland professorer har inte ändrats avsevärt och 
andelen kvinnliga professorer ökar med cirka en procent per år (Statistiska centralbyrån, 
2014).  

Jämställdhet på svenska lärosäten innebär rättvisa för individen men är även en fråga om 
akademins legitimitet som samhällsbärande institution och kan även ses som en 
konkurrenskraft för det svenska samhällets utveckling (SOU 2011:1). För att förstå 
högskolans komplexa system och arbetsordning redogör studiens bakgrund för Mälardalens 
högskolas struktur för att skapa en uppfattning om var i organisationen den ojämna 
könsfördelningen blir som mest påtaglig. Således fokuserar studien endast på 
förutsättningarna inom Mälardalens högskola.  

 

1.1	  Tidigare	  studier	  
Tidigare studier inom ämnet könsfördelning och management påvisar att kvinnor och 
minoritetsgrupper stöter på osynliga hinder på vägen mot högre befattningar. För att 
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åskådliggöra dessa osynliga hinder använts begreppet ”glastaket”. År 1992 fastställdes en 
federal glastakskommission, vilken skapats av Civil Rights Act i USA. Kommissionens 
uppdrag var att identifiera de barriärer som hindrat utvecklingen av minoriteters och kvinnors 
karriärer. Dessa konstaterade att glastaket påverkade verksamheterna negativt då kompetenta 
personer med betydelsefull kunskap uteslöts från högre positioner. (Cooper Jackson, 2001) 

Övergången från grundutbildningen till forskarutbildningen anses vara en “kritisk fas” för de 
kvinnliga studenterna. Den metaforiska förklaringen till detta beskrivs som “Det läckande 
röret” vilken är en svensk översättning av fenomenet ”The leaking pipeline” som utgår från 
det faktum att kvinnor hoppar av akademin under högskolekarriären parallellt med den 
akademiska hierarkin. (Wahl mfl., 2011)  

McDonald & Hite (1998) anser att en viktig bidragande faktor till att utvecklas i karriären är 
att individer får bidragande feedback, har förebilder och ett stärkande mentorskap i deras 
karriär. Kvinnor upplever att de normer och strukturer som råder inom akademin är svåra att 
förändra samt att det finns en avsaknad av kvinnliga förebilder och mentorer (Schnaas, 2011) 
McDonald och Hite (1998) påvisar att avsaknaden av mentorskap påverkar kvinnornas 
framtida karriär negativt.  

 

1.2	  Bakgrund	  	  
Mälardalens högskola i Västerås och Eskilstuna grundades år 1977, som ett resultat av 
regionens behov av teknisk utbildning. År 1989 tillsattes Sveriges första kvinnliga 
högskolerektor på Mälardalens högskola. Idag finns totalt 900 anställda på Mälardalens 
högskola, varav 447 stycken är lärare, 71 stycken professorer och 213 stycken 
forskarstudenter. (www.mdh.se) 

I Figur 1 tydliggörs arbetsordningen på Mälardalens högskola som utgår från högskolelagens 
och högskoleförordningens reglering av högskolans organisation och uppgifter. Figuren är 
indelad i färgkombinationer beroende på vilket kön som innehar ledande positioner i 
respektive fakultet. De röda fälten visar var kvinnor utgör majoritet och de blå fälten visar var 
män dominerar. De gröna fälten innebär en jämn könsfördelning mellan könen. 
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Figur 1 redogör för könsfördelningen på ledande positioner på Mälardalens högskola ( www.mdh.se, 2014 ). 
Egen version.   

1.2.1	  Likabehandlingsplan	  
I Mälardalens högskolas likabehandlingsplan från år 2014 redogörs för tre förbättringsmål för 
verksamheten;  

• Det första målet innebär att anpassa arbetsförhållandena för alla medarbetare och 
studenter oavsett kön. Målet hänvisar till föräldraskapet, vilket inte ska förhindra eller 
påverka varken arbete eller studier. Åtgärder som vidtagits för att uppfylla målet är 
diskussioner om arbetsförhållanden på bland annat arbetsplatsträffar där 
jämlikhetsombud, arbetsmiljöombud och miljöombud ska fungera som ett stöd i 
arbetet för lika villkor. (Likabehandlingsplan 2014, Mälardalens högskola) 
 

• Det andra målet innebär lika lön för lika eller likvärdigt arbete. Åtgärden för att 
uppfylla detta är att personalchefen ansvarar för en uppföljning, analys och 
handlingsplan som resultat av en lönekartläggning. (Likabehandlingsplan 2014, 
Mälardalens högskola) 
 

• Det sista målet behandlar rekrytering av medarbetare och studenter på ett sätt som 
främjar mångfald. Likabehandlingsplanen tar även upp ojämn könsfördelning och 
påvisar att arbetsgivaren ska anstränga sig för att främja sökanden av det 
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underrepresenterade könet. För att uppfylla detta har Mälardalens högskola valt att 
åtgärda en förtydning av karriär- och utvecklingsvägar samt utbildat de 
rekryteringsansvariga. (Likabehandlingsplan 2014, Mälardalens högskola) 

Mälardalens högskolas verksamhetsmål under åren 2013-2016 är att samtliga 
utbildningsprogram ska ha en jämn könsfördelning som inte understiger 40 procent av det 
underrepresenterade könet. Detta ska även gälla könsfördelningen mellan aktiva 
forskarstuderande på högskolan. Det sista verksamhetsmålet är att minst 50 procent av de 
nyrekryterade professorerna ska vara kvinnor. (Likabehandlingsplan 2014, Mälardalens 
högskola)	  

1.3	  Problematisering	  
Mälardalens högskolas likabehandlingsplan påvisar att högskolan arbetar aktivt för att gynna 
en jämn könsfördelning bland de anställda. Idag dominerar kvinnorna på de högre 
befattningarna på Mälardalens högskola vilket avser organisationens ledning men även inom 
förvaltningsenheten dominerar kvinnor. Den ojämna könsfördelningen blir även tydlig i 
utbildningarna inom de olika akademierna på Mälardalens högskola då kvinnor dominerar 
inom vård och omsorgsprogrammen medan männen utgör majoritet på de tekniska 
utbildningarna (Årsredovisning 2013, Mälardalens högskola, 2013). Bland lektorerna inom 
samtliga akademier på Mälardalens högskola är 50,2 procent män respektive 49,8 procent 
kvinnor vilket ligger inom ramen för vad som anses vara en jämn könsfördelning 
(www.mdh.se, 2014). Däremot blir könsfördelningen som mest synlig bland professorerna då 
76 procent av Mälardalens högskolas professorer är män och endast 24 procent är kvinnor 
(www.mdh.se, 2014). I samtliga av akademiernas verksamhetsplaner behandlas begreppet 
jämlikhet vilket innebär att alla individer har lika värde oavsett kön, etnicitet, religion och 
social tillhörighet. Däremot nämns inga faktiska mål för arbetet med jämställdhet eller jämn 
könsfördelning. De finns tydliga mål för kommande rekryteringar, dock finns det inga 
konkreta mål angående problemen med den ojämna könsfördelningen på professorsnivå. 
Verksamhetsplanerna visar dock att det finns en medvetenhet om den ojämna 
könsfördelningen då följande punkter tas upp i respektive akademis verksamhetsplan;  

”Akademin har en stor andel män och ser gärna att de nya rekryteringar som 
skall ske under 2013, om möjligt kan ta hänsyn till könsfördelningen” 
(Verksamhetsplan EST 2014, Mälardalens högskola) 

”Vid nyrekrytering av doktorander beakta underrepresenterat kön och verka för 
en jämn könsfördelning”  
(Verksamhetsplan IDT 2014, Mälardalens högskola) 

”Andelen studenter av underrepresenterat kön ska öka inom 
utbildningsprogram där det underrepresenterade könet understiger 40 
procent”.  
(Verksamhetsplan UKK 2014, Mälardalens högskola) 
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Detta visar att det finns en medvetenhet om den ojämna könsfördelningen men det finns 
däremot ingen konkret handlingsplan för hur jämn könsfördelningen ska uppnås. 

1.4	  Syfte	  	  
Studiens syfte är att undersöka och kartlägga högskolans ojämna könsfördelning, samt att ge 
förslag på åtgärder för att främja en jämn könsfördelning inom högskolan.  

För att besvara studiens syfte behöver följande frågeställningar undersökas; 

1. Hur ser Mälardalens högskolas organisationsstruktur ut? 
2. Vilka faktorer påverkar den ojämna könsfördelningen inom Mälardalens högskola? 
3. Hur upplevs könsfördelningen inom Mälardalens högskola? 
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2	  Teoretisk	  referensram	  
DEN	   TEORET ISKA 	   REFERENSRAMEN	   INLEDS 	   MED	   EN 	   REDOGÖRELSE 	   FÖR 	   UTVALDA 	  
ORGANISAT IONSSTRUKTURER 	   ENL IGT 	   MINTZBERG. 	   	   DÄREFTER 	   BESKR IVS 	   HUR 	  
ORGANISAT IONSKULTURER 	   KAN 	   PÅVERKA 	   ORGANISAT IONER . 	   DETTA 	   SKAPAR 	   EN 	   GRUNDLÄGGANDE 	  
FÖRSTÅELSE 	   FÖR 	   HÖGSKOLAN	   SOM	   ORGANISAT ION	   OCH 	   HUR 	   DEN 	   ÄR 	   UPPBYGGD. 	   V IDARE 	  
PRESENTERAS 	   TEOR IER 	   OM	   GENUS 	   OCH 	   DESS 	   PÅVERKAN	   PÅ 	   KÖNSSTRUKTUR 	   SAMT	   VAD 	   SOM	   KAN	  
VARA 	   BAKOMLIGGANDE 	  ORSAKER 	   T I LL 	   DEN 	  OJÄMNA	   KÖNSFÖRDELNINGEN	   I 	   SAMHÄLLET . 	   SAMT	  HUR 	  
DESSA 	   KAN 	   PÅVERKA 	   JÄMN	   KÖNSFÖRDELNING 	   INOM	   ORGANISAT IONER . 	   DÄREFTER 	   PRESENTERAS 	  
HANDLEDARE , 	   MENTORER 	   OCH 	   NÄTVERK 	   OCH 	   DESS 	   INVERKAN	   PÅ 	   IND IV IDER 	   OCH 	   DERAS 	   KARR IÄR 	  
INOM	  AKADEMIN. 	  

2.1	  Organisationsstruktur	  
En organisations struktur tydliggör organisationens arbetsfördelning och samordning. En 
organisationsstruktur kan illustreras genom ett organisationsschema som förtydligar 
organisationens uppbyggnad och uppvisar hur arbetsfördelningen ser ut och hur formell 
auktoritet fördelas (Forslund, 2011). Forskaren Henry Mintzberg är professor och akademisk 
forskare inom ämnet management. Mintzbergs konfigurationer är en teori inom 
organisationsteori och beskriver organisatoriska strukturer (Mintzberg, 1979).  

Figur 2 presenterar Mintzbergs (1979) grundmodell över organisationer och dess fem 
grundläggande delar. Den operativa kärnan befinner sig längst ner i modellen och utför 
organisationens kärnverksamhet. I modellens övre del finns den strategiska toppen som 
utgörs av organisationens ledning, och innehar ett organisationsövergripande ansvar. Under 
den strategiska toppen befinner mellancheferna som övervakar och samordnar den operativa 
kärnan i den dagliga driften, men fungerar även som en länk mellan den strategiska toppen 
och den operativa kärnan. Modellen har även två stödenheter, teknostruktur och 
stödfunktioner. Teknostrukturen består av en enhet som inte ingår i organisationens operativa 
arbetsflöde, utan arbetar med att designa processer genom att styra, planera och följa upp 
processerna i organisationen. Till skillnad från teknostrukturen innehar stödfunktioner ingen 
direkt koppling till kärnverksamhetens produktion utan behandlar omkringliggande funktioner 
som exempelvis administration, personalrekrytering och telefonservice. (Mintzberg, 1979).  
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Figur 2 tydliggör Mintzbergs fem grundläggande delar  
av organisationen. Egen version. (Mintzberg, 1979) 

2.1.1	  Maskinbyråkrati	  
Figur 2 illustrerar den struktur som Mintzberg (1979) kallar maskinbyråkrati. En 
maskinbyråkrati innehar en stark teknostruktur vilket resulterar i att beslutsfattandet är 
centrerat. Detta kräver omfattande planeringsavdelningar som står för styrningen av 
organisationens standardiserade arbetsprocesser. Organisationens höga 
beteendeformalisering, som innebär i vilken utsträckning de anställda inom organisationen 
formellt styrs av uttalade regler, policys och standarder resulterar i en hög effektivitet och har 
i allmänhet en storskalig produktion. De organisationer som fokuserar på produktivitet 
innehar i allmänhet en hög beteendeformalisering, för att produktionen ska fungera så effektiv 
som möjligt. Ett företag med en låg beteendeformalisering innehar inte några tydliga regler 
hur arbetet skall utföras, utan grundas i att varje individ ansvarar för sitt eget arbete. 
(Mintzberg, 1979) 

Alvesson & Svenningsson (2007)  påvisar att vissa delar av strukturen hos universitet, så som 
antagning och administration, innehar en maskinbyråkratisk struktur. Mintzberg (1979) 
bekräftar att det finns organisationer som består av flera olika strukturer. Dessa hybrider är ett 
resultat av strukturens fem grundläggande delar inom organisationen. Strukturerna påverkar 
varandra genom att streta åt skilda håll vilket är resultat av strategiska val eller tillfälligheter 
(Alvesson & Svenningsson, 2007).  

2.1.2	  Professionell	  byråkrati	  	  
Universitets hantering av undervisningen påvisar Alvesson & Sveningsson (2007) innehar en 
professionell byråkratisk struktur. Till skillnad från maskinbyråkratins standardiserade 
arbetsprocesser, genom fokusering på teknostrukturen, har den professionella byråkratin en 
standardisering av färdigheter (Mintzberg, 1979). Strukturen fokuserar på den operativa 
kärnan genom komplexa uppgifter vilket skapar ett behov av utbildade specialister 
(Mintzberg, 1979). Universitetens undervisning är ett exempel på professionell byråkrati, där 
en universitetslärare endast undervisar inom sitt forskningsområde (Alvesson & Sveningsson, 
2007). Forslund (2011) anser att den professionella byråkratin kan vara problematisk på grund 
av att den är kunskapsintensiv. Kunskap är enligt Forslund (2011) svårt att bedöma, värdera 
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och belöna eftersom konkreta verktyg saknas för att mäta den anställdes kunskap. Dock 
används Youngs (1958) begrepp meritokrati vid rekrytering inom universitet. Meritokrati 
innebär ett system vars behörighet baseras på meriter i form av individens prestationer, 
bedrifter och utbildning (Young, 1958).  

I figur 3 tydliggörs den professionella byråkratins betydelse av stödfunktionerna i 
organisationen. Stödfunktionernas främsta uppgift är att stödja den operativa kärnan, bland 
annat rekrytering genom meritokrati (Mintzberg, 1979). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 tydliggör professionell byråkrati enligt  
Mintzberg. Egen version. (Mintzberg, 1979) 

2.1.3	  Divisionaliserad	  struktur	  
Universitetets indelade fakulteter arbetar självständigt utifrån varandra, vilket påvisar att 
högskolan som organisation även kan inneha en form av divisionaliserad struktur (Alvesson 
och Sveningsson, 2007). Den operativa kärnan innehar enheter som kallas divisioner, som 
binds samman genom en central administrativ struktur (Mintzberg, 1979). Den 
divisionaliserade strukturen går att implementera i många andra strukturella organisationers 
konfigurationer, men Mintzberg (1979) påvisar att själva divisionerna i sig fungerar bäst med 
maskinbyråkrati som struktur vilket förtydligas i figur 4.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 tydliggör divisionaliserad struktur enligt  
Mintzberg. Egen version. (Mintzberg, 1979) 
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2.2	  Organisationskultur	  
Under 1980-talet förflyttades fokus från organisationers struktur i form av hög formalisering 
och standardisering, vilken tidigare ansetts legat till grund för företags effektivitet. Istället 
fokuserades det på att skapa en stark organisationskultur som ansågs vara av betydelse för 
organisationens framgång. (Forslund, 2011) 

Organisationens kultur kan ses som ett historiskt fenomen och utvecklas och förmedlas 
genom en organisations traditioner och rutiner (Alvesson & Sveningsson, 2011). Kulturen 
formas i takt med organisationens utveckling samtidigt som dess medlemmar utvecklar 
kollektiva värderingar, övertygelser och arbetssätt. Detta resulterar i att organisationens 
medlemmar tillsammans skapar riktlinjer för hur organisationen ska fungera (Bolman & Deal, 
2012).  

”Ett mönster av delade grundantaganden som en grupp lärt sig när den löst 
problem rörande integration och anpassning till den yttre omgivningen – ett 
mönster som fungerat tillräckligt bra för att betraktas som giltigt och därmed 
värt att lära ut till nya medlemmar som det rätta sättet att uppfatta, tänka och 
känna inför dessa problem” 
(Deal & Kennedy, 1982, s. 4) 

Organisationskulturen kan uttryckas på olika sätt (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 
2011). För att tydliggöra en organisations kultur utgår Dandridge, Mitroff & Joyce (1980) 
från tre typer av aspekter; det verbala, det materiella samt genom handlingar. Det verbala 
tolkas utifrån vilket språk som används i organisationen och kan även innefatta de berättelser 
och myter som det talas om i organisationen, vilka ligger till grund för organisationens 
historia. Kulturen kan även tydliggöras utifrån den materiella aspekten som exempelvis 
byggnader, kläder och inventarier. Den tredje aspekten avser de handlingar som skapar 
återkommande mönster för hur organisationens medlemmar agerar utifrån en grupp 
människors beteendemönster som exempelvis ritualer och arbetssätt. Genom kommunikation, 
metaforer och ageranden syftar kulturen till att få fram hur dessa gemensamma föreställningar 
och värderingar förefaller (Forslund, 2011). Då högskolan innefattar flera strukturer påverkas 
de delarna i organisationen av skilda kulturer (Wahl & Linghag, 2013). 

2.2.1	  Parallella	  kulturer	  
Wahl, m.fl. (2011) beskriver att organisationer kan inneha parallella kulturer som samspelar 
trots att de är separerade ifrån varandra. De olika kulturer som utspelar sig kan skilja sig åt 
mellan olika divisioner i organisationsstrukturen och kan beskrivas som olika världar i en 
gemensam organisation. De kulturer som samexisterar kan analyseras genom generationer, 
kunskaper och föreställningar om vad som är manligt respektive kvinnligt beroende på det 
kön som dominerar inom de olika kulturerna. (Wahl, m.fl., 2011) 

I en organisation där det råder en ojämn könsfördelning kan detta påverka kulturen genom att 
organisationens medlemmar undermedvetet förnekar könsskillnaderna och den synliga 
ojämlikheten, men även bristerna inom den egna organisationen. En jämn könsfördelning i 
organisationer kan anses som något ouppnåeligt, vilket skapar en medvetenhet hos 
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organisationens medlemmar om att problemet existerar men inte kräver några åtgärder. 
(Personen, Tienari & Vanhala, 2009) 

2.3	  Könsstruktur	  	  
Wahl m.fl. (2011) beskriver organisationer som arenor där individer, kvinnor och män, 
interagerar med varandra. Organisationer präglas av olika sammanhang och förutsättningar 
vilka har betydelse för hur människorna i organisationen samspelar. Wahl m.fl. (2001) 
beskriver begreppet könsstruktur som ett redskap för att studera organisationer utifrån ett 
könsperspektiv. Begreppet är ett uttryck för könsordningen i en organisation vilken 
förtydligas genom statistik och beskrivningar. Könsstruktur påvisar hur betydelsen av kön 
kommer till uttryck i organisationer. Genom att studera könsstrukturen i en organisation 
synliggörs skillnader utifrån ett manligt och kvinnligt perspektiv. På vilket sätt kvinnor och 
män tilldelas olika sysslor och arbetsuppgifter samt var i organisationen dessa skillnader 
förekommer. (Wahl & Linghag, 2013)  

Könsstrukturen beskrivs i organisationer utifrån tre perspektiv, vilka ger uttryck för könens 
åtskillnad: 

1. Antalsmässig fördelning mellan könen i en organisation.  
2. Graden av segregering mellan kvinnor och män i form av sysslor, yrken och 

positioner.  
3. Den hierarkisk fördelning mellan könen samt graden av inflytande och makt. 

(Wahl m.fl. 2011) 

Granberg (2013) beskriver två aspekter av en organisations könsstruktur, en kvantitativ och 
en kvalitativ. Den kvantitativa aspekten utgår från de andelar som representeras av olika 
grupper, exempelvis andelen män och kvinnor inom olika yrken och utbildningar. Dessa 
andelar mäts i termer av könsfördelning. (Wahl m.fl., 2011) En jämn könsfördelning enligt 
Granberg (2013) innebär att andelen kvinnor och män inom en specifik grupp representeras 
inom intervallet 40-60 procent. Förekommer det mer än 60 procent av kvinnor eller män 
anses gruppen vara kvinno- respektive mansdominerad (Granberg, 2013). Den kvantitativa 
aspekten mäter således en organisations könsfördelning genom statistik (Granberg, 2013).  

Den kvalitativa aspekten innebär att kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och 
värderingar tas till vara för att berika och påverkar utvecklingen inom samhällets olika delar. 
(Granberg, 2013) 

2.3.1	  Genus	  
Begreppet genus är en översättning av det engelska begreppet ”gender” och används enligt 
Hirdman (1988) som ett beskrivande begrepp för könens olika förhållande. Begreppet är 
komplext och bidrar till att namnge den komplicerade kunskap som allmänheten har av vad 
som anses vara manligt och kvinnligt, men även för att skapa förståelse för hur manligt och 
kvinnligt skapas. (Hirdman, 1988) 
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”Kön och genus är inget som vi ”är” eller ”har” utan något som görs varje dag 
på både privata och offentliga arenor” 
(Schnaas, 2011, s. 19) 

Vidare beskriver Hirdman (1988) genussystemet, som en ordningsstruktur av kön. Denna 
struktur och den sociala ordningen av människor utifrån ett genusperspektiv, utgör grunden 
för de ekonomiska, sociala och politiska ordningarna. Detta begrepp gör det lättare att tala om 
denna ordning på ett generellt plan. (Hirdman, 1988) 

Det finns flertalet argument för vad som skiljer kvinnor och män emellan, förutom de fysiska 
aspekterna vilket påverkar kvinnor och mäns situationer i samhället. Kvinnor i arbetslivet 
förväntas bland annat att göra uppehåll i karriären under föräldraledigheten. (Lloyd & 
Waggoner, 2008) I Sverige tar kvinnor ut störst andel föräldraledighet och stannar i större 
utsträckning än männen hemma för vård av sjukt barn (Försäkringskassan, 2014). Detta 
resulterar i att kvinnor inte uppfattas ha samma förutsättningar som män att göra karriär. 
Kvinnor i åldern 20-30 år lämnar i allmänhet sina jobb eller tar en paus för att bilda familj, 
vilket har betydelse då kvinnorna hamnar bakom männen på grund av att dessa år ses som de 
viktigaste för en individs framgång i karriären. (Lloyd & Waggoner, 2008) Kiaye & Singhs 
(2013) beskriver detta som ett perspektiv av glastakets påverkan då synen på kvinnor som 
mamma och hemmafru sträcker sig långt tillbaka i tiden. Dessa föreställningar är generellt 
djupt förankrade i det svenska samhället. Antalet kvinnor har på senare år ökat generellt på 
arbetsmarknaden och fokuserar idag mer på karriären än tidigare. Detta har bidragit till att fler 
kvinnor innehar högre positioner än tidigare (Kiaye & Singhs (2013). Silander, Haake & 
Lindberg (2012) hävdar att dessa skillnader grundas i valet av utbildning och kan förklaras 
genom humankapitalteorin med uppfattningen om att kvinnornas val av karriär påverkas av 
deras förväntningar på framtiden och möjligheterna till att samordna yrke med 
familjesituation. Tvärtom fokuserar socialiseringsteorin på faktorer som tros påverka både 
flickor och pojkar då individerna socialiseras in i specifika könsroller som påverkar deras val 
av arbete i framtiden Silander, Haake & Lindberg (2012). Exempelvis att kvinnor idag 
dominerar inom vårdsektorn (Statistiska centralbyrån, 2014). 

Hirdman (1988) beskriver två grundläggande principer i teorin om genussystem. Den första är 
isärhållningen av könen, dikotomin, som innebär att könen bör hållas isär. Då kvinnor och 
män hålls isär i såväl i den fysiska som psykiska ordningen, skapas en uppdelning även i 
exempelvis arbetsdelningen mellan vad som är manligt och kvinnligt. Principen hjälper till att 
strukturera sysslor, platser och egenskaper. Denna uppdelning blir synlig i olika delar av 
samhället, bland annat tydliggörs detta i arbetsmarknadens könsindelning. Indelningen 
förekommer i sektorer, vård och teknik, men även i positioner och titlar som exempelvis en 
manlig läkare och en kvinnlig sjuksköterska. (Hirdman, 1988) 

Hirdmans (1988) hypotes är att det är isärhållandet som legitimerar den manliga normen. Då 
kvinnors och mäns köns ses som olika bildas den andra principen, den hierarkiska, som 
innebär etableringen av det manliga som norm för det mänskliga, vilket gör kvinnorna till 
avvikare (Hirdman, 1988). Granberg (2013) beskriver att genussystemet har existerat under så 
pass lång tid att det ses som självklart och något som tas för givet i och av samhället.  



UPS1,	  FOA300	  -‐	  Två	  världar	  i	  samma	  byggnad	  
Malin	  Andersson	  och	  Maria	  Edén	  

 

12 
 

Ett fenomen som har blivit ett centralt begrepp inom genusforskningen är homosocialitet. 
Homosocialitet innebär att det dominerande könet inom organisationen medvetet eller 
omedvetet söker sig till nätverk med personer som efterliknar dem själva (Wahl m.fl., 2001; 
Personen, Tienari & Vanhala, 2009). I en organisation som domineras av män innebär 
homosocialitet att män väljer män (Wahl m.fl.2001). Homosocialitet kan även påverka 
kulturen i en organisation genom exempelvis ritualer på en arbetsplats. Tidigare studier visar 
att kvinnor och män diskuterar olika saker i en enkönad grupp jämfört med en grupp där båda 
könen är representerade (Wahl & Linghag, 2013). Yousry (2006) betonar vikten av varje 
individs förståelse för den rådande organisationskulturen som en viktig bidragande faktor för 
att lyckas i den rådande organisationsmiljön.  

2.3.2	  Jämställdhet	  	  
En organisations jämställdhet bedöms utifrån den kvantitativa aspekten av könsfördelningen. 
(Granberg, 2013). Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ges samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter inom livets alla väsentliga områden (Silander, Haake & 
Lindberg, 2012; Sörlin m.fl., 2011). Begreppet jämställdhet är en politisk definition för att 
urskilja kön ur begreppet jämlikhet (Granberg, 2013). Till skillnad från jämställdhet är 
jämlikhet ett bredare begrepp och hänvisar till samtliga individer medan jämställdhet 
avgränsas till förhållandet mellan kvinnor och män (Granberg, 2013). I Sverige tillämpades 
jämställdhetslagen år 1979 och avser främja kvinnor och mäns lika rättigheter i fråga om 
arbete. Lagen ersattes år 2009 av diskrimineringslagen vilken sedan dess reglerar jämställdhet 
inom arbetslivet, i skolan och på universitet och högskolor. (Wahl, m.fl., 2011).  

Diskrimineringslagens ändamål beskrivs enligt följande; 

”Att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 
läggning eller ålder”.  
(Riksdagens Diskrimineringslag, 2008:56) 

2.3.3	  Diskriminering	  
Jämställdhet som tidigare nämndes behandlar kvinnor och mäns rätt till lika liv och 
möjligheter. Motsatsen till jämställdhet är diskriminering och år 1980 införde Sverige en lag 
som förbjöd könsdiskriminering på arbetsplatser i syfte att främja jämställdhet (Sörlin m.fl. 
2011). Idag har diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och diskrimineringsombudsmannen en 
betydande roll i regeringens arbete mot diskriminering genom att kontrollera att 
diskrimineringslagen efterföljs (Granberg, 2011).  

Diskriminering på en arbetsplats kan inneha både negativa och positiva effekter. Negativ 
diskriminering handlar om en missgynnande särbehandling. Positiv diskriminering även 
kallat, positiv särbehandling eller omvänd diskriminering innebär att en person gynnas 
exempelvis utifrån sitt kön för att skapa en mer jämställd arbetsplats. (www.do.se) En 
arbetsgivare kan prioritera sökanden som är underrepresenterade utifrån individens kön trots 
att det finns andra sökanden med likvärdiga meriter (www.do.se). För att det ska vara tillåtet 
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för en arbetsgivare att använda positiv särbehandling krävs att detta styrks genom exempelvis 
ett personalpolitiskt dokument. Positiv särbehandling får inte grundas på andra aspekter än 
kön (www.do.se). Gullett (2000) beskriver två bakomliggande orsaker för positiv 
särbehandling, dels för tillgodose behovet av mångfald i en organisation men även som för att 
motverka diskriminering. 

Granberg (2013) beskriver bakomliggande orsaker till den ojämna könsfördelningen som 
förekommer i samhället. En bidragande faktor bygger på de biologiska skillnaderna mellan 
kvinnor och män, som därefter skapar olika normer av könens betydelse. Trots att styrkande 
bevisning saknas till att kvinnor och män föds med olika förmågor, ligger normen kvar. En 
annan orsak kan vara de könsskillnader som finns inom olika områden i samhället, vilka är ett 
resultat av en social konstruktion. Könen fostras in i olika roller redan som nyfödda. Flickor 
kläs i rosa klänningar och pojkar i blåa skjortor. Även genus beskrivs som en bakomliggande 
faktor vilket innebär att flickor formas för att passa in i rollen som kvinnor på samma sätt som 
pojkar formas för att passa in i rollen som män. (Granberg, 2013)  

 

2.4	  Mentorer	  och	  handledare	  
Kram (1983) beskriver individens behov av en mentorsrelation vilken fungerar som stöd och 
vägledning för individer, både i en personlig men även i en yrkesmässig utveckling. En 
mentor kan fungera som individens rådgivare och bollplank men även som förebild för 
individen. (Kram, 1983) 

Syftet med att ha en mentor kan vara att höja individens kompetens men även öka individens 
förståelse och ta tillvara på sin kompetens (Kram, 1983). Mentorskap innebär att bygga upp 
en relation som innehåller ett ömsesidigt förtroende och ett gemensamt engagemang för 
individens framtid. (Parsloe & Leedham, 2009). Yousry (2006) hävdar att det är viktigt att 
skapa betydelsefulla relationer eftersom dessa kan bidra till individens utvecklande av 
nätverk. Lloyd & Waggoner (2008) påstår att nätverk kan bidra till att individer blir 
accepterade i organisation, vilket kan främja individens karriär då vägen till högre 
befattningar skapas genom betydelsefulla relationer i from av nätverk.  

Granberg (2013) beskriver en mentor som en slags handledare som ger stöd åt mindre erfarna 
eller yngre individer. Ur ett organisatoriskt perspektiv kan handledarens roll till skillnad från 
en mentor bidra till organisationens professionella utveckling. Handledningen kan ses som en 
process där olika aktiviteter leder fram till ett resultat. (Granberg, 2013) 

Stödet av en handledare kan vara avgörande för en individ inom den akademiska världen. 
Handledaren bidrar till studentens möjligheter att utvecklas både i studentens lärande men 
även för att ge studenten möjlighet att diskutera viktiga frågor och begrepp. Det är även 
viktigt för studenten att kunna dela och uttrycka sina åsikter, övertygelser och känslor under 
inlärningsprocessen vilket är av betydelse för studentens lärande i den akademiska karriären. 
Studenter i allmänhet värderar handledaren mycket högt och ser denna person som en av de 
viktigaste och mest betydelsefulla relationerna under deras akademiska karriär. Det är viktigt 
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att handledaren har en god kommunikation med sina studenter för att skapa en bra relation. 
Studentens positiva uppfattning om kvalitén på undervisningen ökar sannolikheten för att 
studenten ska fortsätta studera inom akademin. (Carter & Yam, 2013) 

Egenskaper som Carter & Yam (2013) anser vara viktiga hos en handledare är det genuina 
intresset för kunskapsförmedling samt förmågan att kommunicera kunskap inom ett ämne 
som visar på branscherfarenhet.  För att öka studenternas motivation är det även viktigt att 
handledaren kan förklara begrepp och teorier på ett sätt som studenten förstår samt att 
handledaren kommunicerar feedback på ett sätt som ökar studentens engagemang. (Carter & 
Yam, 2013) 

Kontexten för forskarutbildning och handledning har förändrats avsevärt under de senaste 
decennierna inte minst sedan forskarutbildningsreformen år 1998, vilken bidrog till ett ökat 
antal doktorander. Handledning kan ses som en vetenskaplig kompetens men även som en 
pedagogisk verksamhet. Att handleda studenter inom grund- och forskarutbildning är inte en 
självklar kompetens utan kräver kunskap, träning och reflektion. Flera svenska lärosäten har 
handledarutbildningar vilket är ett tecken på en professionalisering av handledarrollen. 
(Schnaas, 2011) 

Parallellt med att handledning numera anses vara en pedagogisk verksamhet, betonas 
handledningens karaktär som undervisningsform där personer möter varandra under en längre 
tidsperiod. Pedagogisk forskning betonar dialogens roll i handledningen samt att handledning 
innebär att bygga upp en relation för att tillsammans utveckla ny kunskap. (Schnaas, 2011) 
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3	  Metod	  
DETTA 	   KAP ITEL 	   KOMMER	   INGÅENDE 	   FÖRKLARA 	   STUDIENS 	   KVAL ITAT IVA 	   METOD	   SAMT	   EN 	  
MOTIVER ING 	   FÖR 	  VALET 	  ATT 	  UTFÖRA 	   EN 	   FALLSTUDIE 	  OCH 	  HUR 	  V I 	   ANGRIP IT 	   FRÅGESTÄLLN INGARNA	  
GENOM	   ABDUKT ION. 	   V IDARE 	   KOMMER	   EN 	   INGÅENDE 	   FÖRKLAR ING 	   HUR 	   STUDIENS 	   EMPIR I 	  
INSAMLATS , 	   FÖR 	   ATT 	   SEDAN	   AVSLUTA 	   MED	   AVGRÄNSNINGAR 	   OCH 	   HUR 	   V I 	   HAR 	   HANTERAT 	   ET ISKA 	  
PR INC IPER 	  ENL IGT 	  SVENSK 	  FORSKNING. 	  

3.1	  Vetenskapligt	  angreppsätt	  
I studien används en kvalitativ forskningsmetod som innehar ett tolkande angreppssätt för att 
skapa en djupare förståelse för de bakomliggande faktorerna till hur en situation uppstår 
(Bryman, 2011). Detta tillåter oss att tolka studiens data utifrån vår egna reflexivitet, genom 
självreflektion. Alvesson och Sköldberg (2009) hävdar att fakta inte kan existera som 
tolkningsfri eller neutral utan uppkommer från en individs tolkningar och reflexivitet. Studien 
är baserad på resultat utifrån hur undersökningspersonerna uppfattar ojämn könsfördelning 
inom organisationen, samt i vilket sammanhang organisationsstrukturen, kulturen, handledare, 
mentorer och nätverk kan påverka könsfördelningen.  

3.1.1	  Fallstudie	  	  
En fallstudie är en detaljerad och ingående studie av ett specifikt fall, och berör endast det 
särskilda fallets komplexitet (Bryman, 2011). Vi valde att utföra en fallstudie på Mälardalens 
Högskola som organisation utifrån undersökningspersonerna, genom motivet att det är ett 
unikt fall. Den varierade könsfördelningen på Mälardalens högskola påvisar att de inte endast 
innehar en ojämn könsfördelning av ett kön. Könsfördelning varierar från en kvinnlig 
dominans i grundutbildningen, till en manlig dominans bland akademiernas professorer. På de 
högre posterna vilka utgör högskolans ledning utgör kvinnorna majoritet. (Mångfaldstrateg, 
M. Hämeenniemi, intervju, 2014). Eftersom studien är baserad på ett unikt fall kan studiens 
resultat inte användas och överföras till andra fall och situationer (Bryman, 2011).  

3.1.2	  Abduktion	  
För studien valdes att använda ett abduktivt angreppssätt. Genom det abduktiva angreppssättet 
utgår studien från empirisk data för att sedan förflytta fokus mellan empiri och teori för att 
succesivt skapa en växande förståelse. Metoden tillåter det empiriska tillämpningsområdet 
och teorin att utvecklas under studiens gång (Alvesson och Sköldberg, 2009). Metoden 
efterliknar en läkares diagnosmetod, där flera tester måste utföras för att finna svaret till 
varför symptomen finns hos patienten (Alvesson och Sköldberg, 2009). Därefter analyseras 
och reflekteras de mönster som detekterats under diagnostiseringen för att kunna säkerställa 
att rätt symptom angrips.  

Kvalitativ forskning kan inrymma olika metoder för datainsamling (Bryman, 2011). I denna 
studie har diskussioner, semistrukturerade kvalitativa intervjuer utförts, samt deltagande 
observationer genom att närvara på ett seminarium på Mälardalens högskola som berör det 
aktuella ämnet för studien.  
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Nedan följer en presentation och beskrivning av forskningsprocessen och dess faser genom 
den abduktiva processen. Detta för att öka studiens trovärdighet. Studiens process har 
genomgått följande steg; 

1. Studien inleddes genom val av plats för kommande fallstudie. Mälardalens högskola 
valdes med motiveringen att det är en organisation vi redan har kontakt med. 

2. Kontaktade Mångfaldstrateg M. Hämeenniemi, för att boka in ett möte. Diskussionen 
gav oss en inblick i hur organisationen är uppbyggd samt hur jämställdheten såg ut på 
Mälardalens högskola. Vi blev även tilldelade material för att specificera studiens 
generella frågeställningar.  

3. Sökte teorier efter bekräftande av verkligheten på Mälardalens högskola, samt vad 
bakomliggande orsaker till den ojämna könsfördelningen kan vara och fann både 
teorier och rapporter som bekräftade problemet. 

4. Medverkade genom observationer på ett jämställdhetsseminarium för 
forskarhandledare på Mälardalens högskola. Seminariet gav oss nya perspektiv och 
tankar om hur jämställdheten upplevs av forskarhandledare på Mälardalens högskola.   

5. Specificerade den teoretiska referensramen ytterligare för att skapa en grund för 
utformningen av intervjufrågorna.  

6. I intervjufasen av studien fördjupas de insikter som framkommit i 
diskussionsintervjun samt i seminariet för att få en djupare förståelse för hur 
respondenterna upplever jämställdheten inom respektive akademi och på Mälardalens 
högskola.  

7. Intervjuerna som utfördes gav oss nya perspektiv och utgångspunkter, vilket gjorde 
det nödvändigt för oss att återgå till den teoretiska referensramen för att utveckla och 
finna ytterligare teoretiskt stöd. Den teoretiska referensramen specificerades utefter 
det material som var aktuellt för frågeställningen. Vi valde även att studera de olika 
akademiernas verksamhetsplaner för att få en inblick i hur de arbetar med ojämn 
könsfördelning och jämställdhet.  

8. Därefter analyseras den empiriska insamlingen och kopplingar drogs till den teoretiska 
referensramen. 

 
Vi har under studien pendlat mellan empiri och teori för att få en ökad förståelse för studiens 
frågeställningar vilket påvisar det abduktiva angreppssättet. Genom att skapa en förståelse av 
hur något fungerar kan vi reflektera genom tolkningar av empiri och teori, vilket resulterar i 
kapitlet för resultatdiskussion och slutsats.  

3.2	  Datainsamling	  	  	  
För insamlandet av primärdata valdes att utföra semistrukturerade intervjuer, diskussion och 
observation. Detta kommer att presenteras och redovisas mer ingående under kommande 
avsnitt. Studiens sekundärdata kommer främst från rapporter och utredningar beställda från 
regeringskansliet eller statistiska centralbyrån (Statistiska centralbyrån, 2014). 
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Organisationsstruktur och information om Mälardalens högskola hämtades från Mälardalens 
högskolas hemsida. Vi har även fått tillgång till rapporter som exempelvis verksamhetsplaner 
för akademierna samt den senaste årsredovisningen genom en av våra respondenter. Valet av 
att använda dessa källor grundas i att vi anser att de skapar en trovärdighet i studien då 
samtliga rapporter publicerats på uppdrag från Sveriges regering. Anledningen till att vi 
använde oss av sekundärdata i studien var tid- och resursbrist för denna uppsats 
sammanställning. Dock är sekundärdatas syfte i denna studie att tydliggöra och kartlägga 
respektive situation då vi sedan får möjlighet att genom intervjuer skaffa primärdata som 
ligger till grund för resultatdiskussionen.  

3.2.1	  Diskussion	  och	  observation	  
Vid studiens början kontaktades biträdande mångfaldstrateg på Mälardalens högskola för en 
diskussion för studiens frågeställning. I samband med detta blev vi tilldelade flertalet 
rapporter som behandlar jämställdhet inom akademin i Sverige. Detta material bidrog till en 
klarare bild av dagsläget av jämställdhet. Dessa rapporter användes i uppsatsens empiriska 
insamling som sekundärdata. Under diskussionen blev vi även inbjudna att närvara på ett 
jämställdhetsseminarium för forskarhandledare som hölls på Mälardalens högskola. Innan 
seminariet presenterade vi oss själva samt att vi studerade jämställdhet inom högskolan och 
påvisade även att vi sökte respondenter till vår studie. Under seminariet gjorde vi 
observationer och anteckningar på de ämnen som rörde vår problematisering, för att finna 
intressanta riktningar att studera mer djupgående. Efter seminariet fick vi kontrakt med fyra 
respondenter som var intresserade av att delta i studien genom intervjuer.  

3.3	  Intervjuer	  
Vi valde att använda oss av semistrukturerade djupintervjuer för insamling av studiens 
primärdata. Intervjuformen valdes då den ger möjlighet att bygga intervjun runt teoretiska 
teman, som enligt Bryman (2011) ligger till grund för intervjufrågorna.  Detta var en fördel i 
studien då den teoretiska referensramen vid detta tillfälle inte var fastställd (se bilaga 1, 
intervjufrågor). Vi fick istället möjlighet att anpassa teorin efter respondenternas svar för att 
finna tänkvärda insikter och därefter fördjupa den teoretiska referensramen. De teman som 
valdes var;  

• Organisation/struktur 

• Könsfördelning/genus 

• Handledning/mentorskap 

Den empiriska data om Mälardalens högskolas organisation och struktur har hämtats via 
sekundärkällor som exempelvis Mälardalens högskolas hemsida. Valde vi att fokusera på 
respondenternas upplevelser av den befintliga könsfördelningen inom akademierna på 
Mälardalens högskola, samt hur respondenterna uppfattningar om mentorer och handledning. 
Vi ställde även följdfrågor under intervjuerna, för att skapa en större förståelse för 
respondenternas upplevelser. Detta underlättade då vi under intervjun behövde anpassa 
frågorna och dess följd utefter respondenternas svar. De fick även möjlighet att besvara 
frågorna öppet och med egna ord. 
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3.3.1	  Urval	  	  
I urvalet av respondenter som källa för primärdata valdes en jämn könsfördelning bland 
respondenterna, eftersom studiens frågeställningar behandlar frågor om könsfördelning. Vi 
fick kontakt med tre manliga och två kvinnliga respondenter för intervju utöver Mälardalens 
högskolas mångfaldsstrateg som vi hade en inledande diskussion med. Valet av respondenter 
utifrån könen ligger i linje med vad som anses vara en jämn könsfördelning. 

Vi valde att begränsa urvalet av huvudrespondenter genom att fokusera på personer som 
innehar positionen universitetslektor. Lektorerna befinner sig i den mellersta delen av 
hierarkin. Under dem finns det en ojämn könsfördelning där kvinnor dominerar i 
grundutbildningarna. Samtidigt dominerar männen bland Mälardalens högskolas professorer, 
vilka befinner sig över lektorernas i den akademiska hierarkin. Detta betyder att 
universitetslektorerna på Mälardalens högskola befinner sig i en skärningspunkt där 
könsdominansen skiftar. Universitetslektorer innehar en lång erfarenhet inom den akademiska 
världen. Detta bidrar till att dessa personer innehar de erfarenheter och upplevelser som anses 
vara relevanta för studien. Lektorerna befinner sig i den övre delen av den akademiska 
titelhierarkin att sannolikheten är stor att de har erfarenheter och en inblick i hur rekryteringen 
till högre positioner ser ut på Mälardalens högskola. Vi valde att inte intervjua professorer, 
som är den högsta akademiska titeln var för att undvika en overklig förskönad bild av 
organisationen. Alvesson och Sköldberg (2009) kallar detta ”Moral storytelling”, som handlar 
om personer med högre befattningar beskriver organisationen genom en positivt laddad bild 
bland annat genom kreativitet, pålitlighet, förändringsvilja för att påvisa att deras organisation 
är perfekt och felfri.  

Intervjuerna bokades genom mail där vi samtidigt informerade respondenterna om att 
intervjuerna skulle ta ca 60 minuter samt frågade om samtliga respondenternas medgivande 
till inspelning under intervjuerna. Inspelningarna användes för att underlätta arbetet med 
analys av materialet, men styrker även studiens trovärdighet. Samtliga respondenter godkände 
detta. Kort tid efter seminariet kontaktade vi även respondent 5 och bad om en intervju, efter 
att vi tidigare i ett annat sammanhang haft en diskussion med honom kring studiens 
frågeställningar.  

Nedan sammanställs urvalet av respondenterna som medverkade i intervjuerna; 

 Kön Motivering av urvals 
Respondent 1 
 

Man Trots att respondent 1 inte arbetat någon längre tid på Mälardalens högskola 
har han andra erfarenheter från andra lärosäten, vilket ger honom en 
möjlighet att jämföra sina upplevelser. 

Respondent 2 
 

Kvinna Respondent 2 valdes på grund av hennes långa erfarenhet av lärosäten både i 
Sverige och utomlands.  

Respondent 3 
 

Kvinna Respondenten har lång erfarenhet på Mälardalens högskola, där hon även har 
arbetat inom flera akademier. 

Respondent 4 
 

Man Likt respondent 1 har respondent 4 erfarenheter från andra lärosäten. Han 
innehar även en administrativ roll utöver sin roll som lektor. 

Respondent 5 
 

Man Respondent 5 skiljer sig ifrån de övriga respondenterna genom att han har en 
fast anställning med administrativt ansvar inom högskolan.  

Tabell 1 sammanställer respondenterna som medverkade i studien. 
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Samtliga respondenters huvudsakliga arbetsuppgift är att undervisa. Tid som är avsatt för att 
bedriva forskning varierar något mellan de olika respondenterna men består av mellan 10-20 
procent av respondenternas totala arbetstid.  

Respondenterna innehar erfarenheter från Mälardalens högskolas fyra akademier. Detta var 
ett medvetet val från vår sida då detta bidrog till ett bredare perspektiv av hur jämställdheten 
upplevs på Mälardalens högskolas akademier.  

3.3.2	  Intervjuguide	  	  
Vi inledde intervjuerna med att presentera studiens syfte samt informerade respondenterna om 
att de kommer delges anonymitet i studien. Detta eftersom vi anser att respondenternas namn 
inte är relevant för studiens syfte. Anonymiteten valdes även för att skapa ett förtroende hos 
respondenterna då vi anser att det är viktigt att de vågar vara öppna under intervjun. 
Anonymiteten gynnar även konfidentialitetskravet som förklaras mer detaljerat senare i detta 
kapitel. 

Intervjuerna varade i mellan 50-90 minuter och utfördes i en miljö utan störningsmoment på 
respondenternas kontor eller intilliggande konferensrum på Mälardalens högskola. Detta 
bidrog positivt till ljudkvalitén på inspelningarna. Under samtliga intervjuer användes två 
mobiltelefoner för ljudupptagning. Detta var för att säkerställa att materialet från intervjuerna 
inte skulle försvinna. 

För att skapa en tydlig och professionell struktur i intervjuarbetet intog vi följande roller;  

Intervjuare; ansvarade för själva intervjun genom att ställa frågor till 
respondenten. Intervjuaren hade även möjlighet att anpassa frågornas följd efter 
situationen samt att ställa följdfrågor. Intervjuaren frågade även respondenterna 
om det var ok att återkomma med fler frågor om det behövdes, vilket godkändes 
av samtliga respondenter.  

Kontrollant; kontrollerade att intervjufrågorna besvarades. Kontrollanten 
antecknade även ner tiden som gått sedan intervjun startade vid varje påbörjad 
fråga, för att underlätta att finna frågorna i inspelningen vid senare 
transkribering och bearbetning. Tiden antecknades även vid intressanta svar 
genom stödord.  

Vi använde oss av samma roller under samtliga intervjuer, eftersom det fungerade bra. 
Fördelen med de uppdelade rollerna var att respondenterna endast behövde svara en person, 
intervjuaren. Hade vi båda ställt frågor kan det finnas risk att intervjun blir rörig och att vi inte 
får den data vi eftersöker.  

Bryman (2011) påvisar att transkribering är en tidskrävande process för att bearbeta empiriskt 
material. Trots detta valde vi att transkribera samtliga intervjuer med anledningen att styrka 
materialets trovärdighet. Efter transkriberingen skrevs intervjuerna ut och delades sedan in 
utifrån respondenternas svar per fråga. Detta för att tydliggöra vad samtliga respondenter 
svarat på varje enskild fråga. Frågorna sorterades även in i de teman som ligger till grund för 
den teoretiska referensramen.  
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Vi valde att inte skicka intervjufrågorna till respondenterna innan intervjuerna, eftersom 
empirin baseras på deras personliga erfarenheter. Ur ett kritiskt perspektiv kan detta medföra 
att respondenterna försummar viktiga aspekter under intervjun. Efter transkriberingen valde vi 
att ställa följdfrågor till respondenterna via mail på saker som vi ansåg oklara. 
Respondenterna fick även möjlighet att utveckla svaren mer ingående.  

Studiens trovärdighet innebär ett naturligt steg från den empiriska insamlingen till studiens 
analys (Bryman, 2011). Därför har flertalet citat använts i resultatdiskussionen för att styrka 
trovärdigheten utifrån vårt transkriberade material. Eftersom vi utförde en fallstudie kommer 
resultatdiskussionen bestå av en intensivanalys, som utgår från det insamlade empiriska 
materialet från ett specifikt fall för att sedan genomgå en teoretisk analys (Bryman, 2011). 
Detta resulterade i att vi jämför empirin med de teoretiska teman som ligger till grund för den 
teoretiska referensramen, för att finna och fördjupa intressanta aspekter. 

3.3.3	  Begränsning	  
På grund av tidsramen och uppsatsens omfattning har vi varit tvungna att avgränsa oss till att 
endast fokusera på de fem utvalda respondenternas erfarenheter och upplevelser av 
jämställdheten inom akademin samt diskussionen och observationen under seminariet. Fler 
respondenter hade självfallet varit att föredra för att få fler perspektiv och synvinklar.  Dock 
valde vi att balansera detta genom djupgående intervjuer med respondenterna.  

 

3.4	  Etiska	  principer	  
Under studien har vi tagit hänsyn till de fyra etiska principerna för svensk forskning, enligt 
Bryman (2011); 

• Informationskravet innebär att respondenterna frivilligt deltar i studien. Vid första 
mötet med respondenterna informerade vi om studiens syfte för att sedan repetera 
detta i samband med det mail som skickades till varje enskild respondent innan det att 
intervjuerna ägde rum. 

• Samtyckeskravet innebär att respondenterna har möjlighet att bestämma över sitt eget 
deltagande. Samtliga respondenter accepterade att intervjuerna utfördes samt 
informerades om att inspelning och transkribering av materialet endast var för vår 
egen materialinsamling för kommande analys.  

• Konfidentialitetskravet har vi hanterat genom att delge respondenterna anonymitet, för 
att inte riskera att de bli utsatta på grund av deras svar under intervjuerna.  

• Nyttjandekravet innebär att allt material och alla uppgifter som samlats in till studien 
endast används i den aktuella studien. Detta följdes då vid studiens avslut genom att 
de inspelade intervjuerna som utförts, samt annan känslig information som används i 
studien sparades.  

 

3.5	  Källkritik	  
Homosocialitet innebär främst att män väljer män men då den empiriska insamlingen visar att 
homosocialitet även förkommer mellan kvinnor inom Mälardalens högskola har vi valt att 
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även dra kopplingen till att homosocialitet även kan innebär att kvinnor väljer kvinnor. I den 
teoretiska referensramen har även tidigare kurslitteratur använts. Vi är medvetna om att detta 
kan ses som trovärdiga källor och har därför använt dessa endast till att styrka redan befintliga 
teorier. 
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4	  Resultatredovisning	  
DENNA	   DEL 	   AV 	   UPPSATSEN 	   PRESENTERAR 	   DET 	   EMPIR ISKA 	   MATER IALET 	   SAMTID IGT 	   SOM	   DEN 	  
BESVARAR 	   STUDIENS 	   FRÅGESTÄLLN INGAR. 	   STUDIEN 	   PÅV ISAR 	   FLERA 	   OL IKA 	   FAKTORER 	   SOM	  
PÅVERKAR 	   MÄLARDALENS 	   HÖGSKOLAS 	   NUVARANDE 	   KÖNSFÖRDELNING. 	   MEN	   FÖR 	   ATT 	   ÖKA 	  
FÖRSTÅELSEN 	   OCH 	   FAKTORERNAS 	   SAMBAND	   PRESENTERAR 	   V I 	   FÖRST 	   DESS 	  
ORGANISAT IONSSTRUKTUR. 	   SEDAN	   INTRODUCERAS 	   DE 	   YTTRE 	   FAKTORERNA	   SOM	   BEF INNER 	   S IG 	  
UTANFÖR 	   MÄLARDALENS 	   HÖGSKOLAS 	   ORGANISAT ION. 	   DETTA 	   FÖR 	   ATT 	   GE 	   LÄSAREN 	   EN 	  
HELHETSB ILD 	   OCH 	   NATURL IG 	   ÖVERGÅNG	   T ILL 	   DE 	   INRE 	   FAKTORERNA	   SOM	   PÅVERKAR 	  
KÖNSFÖRDELNINGEN	   INOM	   MÄLARDALENS 	   HÖGSKOLA . 	   RESULTATREDOVISN INGEN	   AVSLUTAS 	   MED	  
RESPONDENTERNAS 	   PERSONL IGA 	   UPPLEVELSER 	   AV 	   JÄMSTÄLLDHET 	   OCH 	  MÄLARDALENS 	   HÖGSKOLAS 	  
ARBETE 	  FÖR 	   JÄMN	  KÖNSFÖRDELNING. 	  

4.1	  Organisationsstruktur	  
Mälardalens högskola är en statlig myndighet som styrs av lagar och förordningar. 
Organisationen styrs utifrån riksdagens högskolelag (1992:1434) som innehåller regler för hur 
högskolans verksamhet ska styras (Universitetskanslersämbetet, 2013).  

Mälardalens högskola som organisation består av flera organisationsstrukturer, vilket 
Alvesson och Svenningsson (2007) kallar en hybrid. Mälardalens högskolas ledning består av 
högskolestyrelsen och rektorn (Mälardalens högskola, 2010), som Mintzberg (1979) 
benämner som den strategiska toppen där organisationens beslut fattas. Fakultetsnämnden 
inom organisationen kan enligt Mintzbergs (1979) termer beskrivas som en teknostruktur, 
som påverkas genom styrning, planering och uppföljning av utbildningen som sker på 
högskolan. Även om högskolan innehar en stark teknostruktur med hög 
beteendeformalisering som Mintzberg (1979) beskriver som en typisk byråkratisk 
organisationsstruktur, ligger inte organisationens fokus på effektivitet, produktion och 
standardisering av arbetsprocesser. Istället fokuserar högskolan mer på färdigheter som är 
kopplade till deras kärnverksamhet, vilket är utbildningen. Mälardalens högskolas 
översiktliga organisationsstruktur stämmer mer överens med Mintzbergs (1979) 
professionella byråkrati då dess operativa kärna består av specialister inom diverse 
ämnesområden, se figur 5.  

Mintzberg (1979) påvisar att en professionell byråkrati har utvecklade stödfunktioner vilka 
kan kopplas till Mälardalens högskolas förvaltning, som fungerar som stöd för den operativa 
kärnan. Förvaltningen som enhet innehar sektioner som underlättar arbetet för den operativa 
kärnan som exempelvis personal, kommunikation, och IT (Mälardalens högskola, 2010).  

Mintzberg (1979) påvisar att själva divisionerna arbetar skilda ifrån varandra genom mindre 
strukturer, vanligtvis maskinbyråkratiska organisationsstrukturer. Divisionerna, som i detta 
fall innebär Mälardalens högskolas akademier, består dock av professionella 
organisationsstrukturer så som figur 5 visar. Framförallt eftersom högskolans operativa kärna 
består av högutbildad personal som krävs för att kunna leverera deras produkt, vilket är 
utbildning.  
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Figur 5 Tydliggör Mälardalens högskolas  
organisationsstruktur utifrån Mintzberg (1979). 

4.2	  Yttre	  påverkan	  
Yttre påverkan handlar om de faktorer utanför Mälardalens högskola som påverkar dess 
nuvarande könsfördelning. Dessa faktorer är svåra för Mälardalens högskola att påverka 
eftersom de är ett resultat av könsstrukturer och värderingar som är formade under lång tid 
(Granberg, 2013). Då individer redan från födseln formas in i en förutbestämd könsroll, 
skapad av samhället. 

4.2.1	  Samhällets	  könsstruktur	  
Könsordningen i en organisation tydliggörs i allmänhet genom en kvantitativ aspekt utifrån 
statistik där andelarna kvinnor och män ställs emot varandra (Wahl och Linghag, 2013; Wahl 
m.fl., 2011). För att en organisation ska kunna anses inneha en jämn könsfördelning så ska 
inget av könen överstiga 60 procent respektive understiga 40 procent, av den totala gruppen 
(Granberg, 2013). 

Statistik från Statistiska centralbyrån (2014) visar att det finns en tydlig könsstruktur i det 
svenska samhället där kvinnor och män dominerar inom skilda yrkeskategorier, se Tabell 2.  
Granberg (2013) påvisar att den ojämna könsfördelningen är ett resultat av samhällets sociala 
konstruktion och könens särbehandling. 
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Yrke Andelen kvinnor Andelen män 
Bokförings- och redovisningsassistenter 90 % 10 % 
Barnskötare m.fl. 86 % 14 % 
Förskollärare och fritidspedagoger 92 % 8 % 
Övriga sjuksköterskor 90 % 10 % 
Övrig kontorspersonal 75 % 25 % 
Grundskollärare 79 % 21 % 
Administrativa assistenter 78 % 22 % 
Administratörer i offentlig förvaltning 63 % 37 % 
Systemerare och programmerare 20 % 80 % 
Lastbils- och långtradarförare 5 % 95 % 
Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 1 % 99 % 
Datatekniker 21 % 79 % 
Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 2 % 98 % 
Installationselektriker 1 % 99 % 
Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 14 % 86 % 
Övriga ingenjörer och tekniker 20 % 80 % 
 

Tabell 2 visar könsfördelningen i Sverige i ett urval av bland de vanligaste yrkena (Statistiska centralbyrån, 
2014). Den röda färgen representerar yrken med kvinnlig dominans, medan den blå färgen står för män.   

Allmänheten i form av individer som utgör den rådande strukturen i samhället påverkas då 
kvinnor och män väljer olika typer av yrken. Samhällets genusstruktur påvisar därför en 
dominans av kvinnor respektive män inom olika yrkeskategorier. Samhället består av 
individer som alla är en del av det komplexa genussystemet där föreställningar skapas om vad 
manligt och kvinnligt innebär. Genus är ett begrepp som används för att underlätta den 
komplexa bilden av vad allmänheten förknippar med vad som anses vara manligt och 
kvinnligt. Genussystemet underlättar därför strukturen av kön och ligger även till grund för 
den rådande samhällsordningen. (Hirdman, 1988)  

4.2.2	  Antalsmässig	  fördelning	  
Den antalsmässiga fördelning mellan könen som Wahl m.fl (2011) använder, kan tolkas som 
den kvantitativa aspekten av jämställdhet som Mälardalens högskola presenterar. Den är 
lättare att tydliggöra som nästan jämställd då den konkret synliggörs i form av statistik. Den 
kvalitativa aspekten är mer svårfångad och svårförändrad eftersom den handlar om 
värderingar och organisationers maktförhållanden Granberg (2013). Mälardalens högskola har 
en målsättning att motverka könssegregerade utbildningsval genom att öka andelen av det 
underrepresenterade könet i de utbildningsprogram som innehar en ojämn könsfördelning 
bland de registrerade studenterna på grundnivå (Årsredovisning 2013, Mälardalens högskola, 
2013). Målet är att inget program ska ha en fördelning utanför intervallet 70/30 
(Årsredovisning 2013, Mälardalens högskola, 2013).  

Enligt Mälardalens högskolas årsredovisning är grundutbildningen i ekonomi den utbildning 
som ligger närmast en jämn könsfördelning av registrerade studenter inom programmen 
(Årsredosvisning 2013, Mälardalens högskola, 2013). Av de studenter som började studera på 
ekonomiutbildningarna år 2013 var cirka 60 procent kvinnor. Jämfört med de tekniska 
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programmen var andelen kvinnliga studenter under samma period endast 30 procent. I 
Mälardalens högskolas årsredovisning från år 2013 påvisar att teknikutbildningarna klarar 
Mälardalens högskolas målintervall vilket är 70/30 inom ämnen som informationsdesign, 
innovation och miljöteknik som lockar fler kvinnliga studenter. Inom lärarutbildningar och 
hälso- och välfärdsutbildningar uppgår andelen kvinnor till 85 procent, inom respektive 
utbildning. (Årsredovisning 2013, Mälardalens högskola, 2013) 

Mälardalens högskolas målsättning ligger utanför vad som anses vara en jämn könsbalans. 
Enligt årsredovisningen är akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) den akademi 
som innehar jämnast könsbalans på Mälardalens högskola (Årsredovisning 2013, Mälardalens 
högskola, 2013). Akademin för innovation, design och teknik (IDT) domineras av män medan 
akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) samt akademin för utbildning, kultur och 
kommunikation (UKK) har majoritet av kvinnor inom sina utbildningar (Årsredovisning 
2013, Mälardalens högskola, 2013). Detta tydliggör kopplingarna mellan ämnesval och 
samhällets könsfördelning inom yrken som presenterades i tabell 2. Samtliga respondenter 
bekräftar problemet med grundutbildningarnas ojämna könsfördelning.  

”Mälardalens högskola vill ha det så balanserat som möjligt mellan könen inom 
utbildningarna. Inom vissa utbildningar är väldigt svårt att uppnå någon slags 
50/50 del, […] Det är ju faktiskt så att fler tjejer söker utbildningar än killar. 
Bara där är det komplicerat.” 
(Respondent 5, Intervju, 2014) 

Dock påvisar respondent 1 att könsfördelningen inte är jämn, men anser att det beror på 
samhällets könsstruktur. 

”Jag kan nog tänka mig att det är hyfsat jämställt. Möjligtvis kan man ju lägga 
märke till att det är olika könsbalans mellan olika akademier. Men det har ju då 
att göra med att de i olika ämnen råder olika könsbalans.”  
(Respondent 1, Intervju, 2014) 

Respondenterna anser att arbetsmarknadens könsindelning beror på att män dras mot tekniska 
yrken och utbildningar medan kvinnor i större utsträckning söker sig till mer 
samhällsvetenskapliga områden. Detta påvisas som en självklarhet av samtliga respondenter.  

Samhället har skapat en omedvetenhet acceptans av att det är som det är, som om det vore 
konstitutivt.  Det gör att könsstrukturen i samhället idag innehar liknelser med 
organisationskulturer. Värderingar, föreställningar, antaganden och ritualer blir en del av 
vardagen där individer inom organisationen lär sig det rätta sättet, eller hur samhället anser 
att saker ska uppfattas, hur individer ska tänka och känna genom samhällets uppfostran.  

Respondenterna i denna studie kan ses som en produkt av samhället då kvinnorna har valt 
kvinnodominerade utbildningar, akademier och yrkesinriktning, samtidigt som männen har 
valt inriktningar som enligt samhällets könsstruktur anses vara manliga. Detta 
överensstämmer även med den statistik som redovisas i tabell 2 som presenterar Sveriges 
vanligaste yrken bland kvinnor och män och som skapat en norm som uppfattas som normal 
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och naturlig. Detta styrker Granbergs (2013) påstående om att genussystemet blir en 
självklarhet som tas för givet i och av samhället. Därmed har respondenterna följt samhällets 
normer och blivit en del av den ojämna könsfördelningen på Mälardalens högskola.  

Respondenterna konstaterar att den ojämna könsfördelningen inte endast finns inom 
utbildningarna utan även blir synligt märkbar bland Mälardalens högskolas personal där den 
ojämna könsfördelningen har kopplingar till samhällets yrkesnormer. 

”Det finns en ganska tydlig könsprofil i uppdelningen mellan olika yrken. Bland 
de som är administratörer och sitter i administratörskorridoren är det ju 
uteslutande kvinnor, medan om jag skulle gissa bland de som är lärare så är det 
nog en övervikt män”. 
(Respondent 1, Intervju, 2014) 

 

4.3	  Inre	  påverkan	  
Det finns ett tydligt gap mellan grundutbildning och forskarutbildning där kvinnorna blir färre 
i takt med akademins titelhierarki (Silander, Haake och Lindberg, 2012). Detta tyder på att 
kvinnorna väljer att gå ut i arbetslivet framför en akademisk karriär. Enligt 
humankapitalteorin påverkas kvinnornas val av karriär av framtida föreställningar och 
förhoppningar om att kombinera yrke med familjesituationen (Silander, Haake och Lindberg, 
2012). Detta styrker Respondent 4 genom att påvisa att det kan vara svårt att kombinera en 
karriär inom högskolan med familjesituationen.  

”Det handlar ju delvis om den faktiska situationen och familjebilden […] jag 
menar att ha barn och doktorera det är svårt. […] jag hade kollegor när jag 
doktorerade som hade barn. Det märktes att de var i en annan situation.” 
(Respondent 4, Intervju, 2014) 

Detta exempel tydliggör genussystemets påverkan på könsfördelningen och valet av 
utbildning och yrke. Problematiken kring könsfördelningen ligger i att kvinnor och män väljer 
olika yrken då det är svårt att få kvinnor respektive män att söka sig till de utbildningar som 
samhället anser är könsbundna.  

4.3.1	  Graden	  av	  segregering	  
Utöver samhällets yttre påverkan finns inre faktorer som har betydelse för Mälardalens 
högskolas könsstruktur. Samhällets könsrelaterade yrken kan tolkas utifrån graden av 
segregering som tydliggörs i uppdelningen mellan olika yrken och positioner (Wahl m.fl. 
2011).  
 
Under år 2013 var andelen antagna kvinnliga doktorander, som valt att gå vidare från 
grundutbildningen till forskarutbildningen, 41 procent. Detta ligger inom ramen för 
Mälardalens högskolas målsättning för könsstrukturen inom forskarutbildningarna. 
(Årsredovisning 2013, Mälardalens högskola, 2014)  
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Trots denna till synes jämna könsfördelning, är indelningen mellan de enskilda 
forskarutbildningsämnena långt ifrån jämställd. Endast inom forskarutbildningsämnet, 
innovation och design uppfylls Mälardalens högskolas målsättning 60/40. Diagrammet visar 
att män är underrepresenterade inom didaktik och vårdvetenskap men dominerar inom 
följande ämnesområden; datavetenskap, elektronik, energi- och miljöteknik, industriell 
ekonomi, organisation, arbetslivsvetenskap, matematik/tillämpad matematik, 
naturvetenskapernas och teknikens didaktik. (Årsredovisning 2013, Mälardalens högskola, 
2013) 

 

Diagram 2 tydliggör könsindelningen per forskarutbildningsämnena  
på Mälardalens högskola. Egen version av Mälardalens högskola (2013) 

 

Även här tydliggörs samhällets könsnormers påverkan på hur könsfördelningen ser ut per 
forskarutbildningsämne. Diagram 2 visar även att Mälardalens högskola är i behov att vidta 
åtgärder för att skapa förutsättningar för en jämn könsfördelning samt för att uppfylla sina 
egna mål. I sin årsredovisning redovisar Mälardalens högskola att de har lyckats uppnå målen 
för en jämn könsfördelning bland doktoranderna (Mälardalens högskola, 2013). Dock påvisar 
Mälardalens högskola att det finns en medvetenhet oh en strävan efter en jämnare 
könsfördelning inom ämnena i forskarutbildningarna (Mälardalens högskola, 2013). 
Respondent 4 påvisar att hon upplever skillnader på könsstrukturen från grundutbildningen 
och forskarutbildningarna. 
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“Det definitivt så att det är många mer kvinnor som läser på grundutbildning än 
på forskarutbildning. […] om du inte ska göra en akademisk karriär, är det nog 
något som avskräcker kvinnor i högre grad” 
(Respondent 4, Intervju, 2014) 

Respondent 4 anser att en karriär inom akademin avskräcker kvinnor från att välja detta som 
yrke. Samtidigt påvisar respondent 1 att könsstrukturen inom Mälardalens högskola påverkas 
av hur många som distribuerat inom ämnena för 20-30 år sedan, då det är dessa personer som 
idag innehar titeln professor. Vidare anser respondent 1 att den kraftiga könsskillnaden på 
professorsnivån inom Mälardalens högskola är resultat av hur tidigare rekrytering har gått till. 
Respondent 5 påvisar att högskolan innehar fler manliga professorer som ett resultat av att 
kvinnorna väljer andra karriärvägar. 

”Det kanske är så att kvinnor upplever ett glastak och får satsa på de här 
administrativa posterna istället då och det blir en hög andel kvinnor. För att 
man ser att det är enda sättet att göra karriär den vägen.” 
(Respondent 5, Intervju, 2014) 

Respondent 5 påvisar att andelen chefsbefattningar inom Mälardalens högskola innehas av 
kvinnor kan grundas i att det kan finnas ett glastak för kvinnor inom akademin. Detta gör att 
kvinnorna då väljer en annan karriärväg. Respondent 3 menar att det finne en möjlighet att 
den kvinnliga majoriteten inom förvaltningen hindrar män från att inta vissa poster inom 
högskolans förvaltning. Även om de högre positionerna på Mälardalens högskola innehas av 
kvinnor är det viktig att inte utesluta män från posterna eftersom detta påverkar 
könsfördelningen negativt. 

”Jag tror nog att även om vi har en topp som väldigt mycket kvinnor så handlar 
också om att man kanske utesluter män från vissa poster […] Och då blir det 
inte jämställt.” 
(Respondent 3, Intervju, 2014) 

Metaforen glastaket innefattar osynliga hinder för kvinnor och minoritetsgrupper som hindrar 
dem från att avancera till högre befattningar i karriären (Cooper Jackson, 2001). I detta fall 
kan det underrepresenterade könet inom olika akademier ses som minoritetsgrupper. En 
ojämn könsfördelning är inte könsbunden i sig utan innehar samma regler för båda könen, att 
det underrepresenterade könet inte ska understiga 40 procent av de totala anställda.  

4.3.2	  Meritokrati	  
Som tidigare nämnts finns tydliga kopplingar mellan akademierna, de anställda och 
Mintzbergs (1979) professionella struktur som övergripande organisationsstruktur. De 
anställda utgör då den operativa kärnan i organisationen (Mintzberg, 1979), där meritokrati 
råder för att uppnå en kunskapsstandard hos personalen (Youngs, 1958). Mälardalens 
högskola kan genom användandet av meritokrati kvalitetssäkra sin operativa kärna genom att 
rekrytering av personal grundas på individens kunskaper och utbildning (Young, 1958).  
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Respondent 4 beskriver att han upplevt exempel som tyder på att det finns andra vägar än 
genom det meritokratiska systemet för att klättra i den akademiska hierarkin på Mälardalens 
högskola. Respondent 1 och 3 påvisar att professorerna inom högskolan innehar en viss makt 
och kan påverka vilka personer som rekryteras till högre positioner inom akademin. Samtliga 
respondenter hävdar att individuell kvalifikation kan gå före det meritokratiska systemet vid 
rekrytering, samt att handledare kan ha ett otillbörligt inflytande över adepters karriär. 
Respondent 5 anser att Mälardalens högskola till cirka 75 procent använder sig av det 
meritokratiska synsättet men påvisar att det är svårt för högskolan att endast avgränsa sig till 
detta då Mälardalens högskola är en förhållandevis liten högskola. 

”Det ser man i varenda platsannons, att man ska ha viss kompetens, och sen är 
det personliga egenskaper som är avgörande för tjänsten, men så funkar det. 
Skulle jag vara en asocial människa då skulle jag aldrig fått jobba här.” 
(Respondent 5, intervju, 2014) 

Respondent 4 hävdar att Mälardalens högskola frångår det meritokratiska systemet, vilket han 
anser har en negativ påverkan på högskolan men även skadar forskningsämnet. 

”Det kan oftast vara viktigare vem som var adeptens handledare, än vad den 
här personen faktiskt har gjort. Och det är någonting som jag tror egentligen är 
väldigt skadligt för ämnet, ja hela området.” 
(Respondent 4, intervju, 2014) 

Det påverkar även den professionella byråkratiska organisationsstrukturen, genom att 
standardiseringen av färdigheter inte efterföljs. Respondent 1 påvisar att det finns handledare 
som anser att de själva ansvarar för adepternas framtida karriär. 

”Det blir lite som med föräldrar att; ’Ja! Nu har grabben fått ett jobb här!’ Det 
är väldigt mycket samma attityd.” 
(Respondent 1, intervju, 2014) 

Den andra vägen för att klättra i den akademiska hierarkin är således med hjälp av nätverk 
och kontakter som skapar förutsättningar för att avancera i karriären. Respondenterna påvisar 
att relationen med personer på högre nivåer exempelvis handledare eller mentorer kan vara av 
betydelse för personer som vill klättra i karriären. Det finns enligt respondenterna en hård 
konkurrens av tjänsterna på högskolorna. Detta kan vara en grundläggande orsak till att det 
meritokratiska systemet inte efterföljs fullt ut eftersom anställda inom Mälardalens högskola 
väljer att rekrytera personer på andra grunder än individens meriter. (Intervjuer, 2014) 

”Konkurrensen kan absolut påverka jämställdheten inom akademin beroende på 
vem som får utrymme att forska, tänker jag mig. Vem ges tid och utrymme, vem 
får pengar till att forska, vem prioriteras”.  
Respondent 3, Intervju, 2014 

 



UPS1,	  FOA300	  -‐	  Två	  världar	  i	  samma	  byggnad	  
Malin	  Andersson	  och	  Maria	  Edén	  

 

30 
 

4.3.3	  Den	  hierarkiska	  fördelningen	  
Den hierarkisk fördelning mellan könen inom akademierna presenteras i tabell 3. Denna 
fördelning av könen är indelade utifrån den akademiska hierarkin och dess grad av inflytande 
och makt (Wahl m.fl. 2011). Detta bekräftar respondent genom att påvisa att professorer 
innehar en informell makt och inflytande till skillnad från individer på lägre positioner. 
Professorkategorin, inklusive adjunkt och gästprofessorer har under åren 2011 till 2013 
innehaft en ojämn könsfördelning. Trots att andelen kvinnliga professorer har gått neråt från 
22 procent år 2011, till 21 procent år 2012. År 2013 förändras statistiken desto mer till 25 
procent (Mälardalens högskola, 2013). 

Tabell 3 visar könsfördelningen på Mälardalens högskolas akademier. Egen version utifrån 
(Mälardalens högskola, 2013). 

 

I tabell 4 nedan, tydliggörs rekryteringen av personal, inom den operativa kärnan på 
Mälardalens högskola utifrån ett jämställdhetsperspektiv (Mälardalens högskola, 2013). 
Tabellen visar att Mälardalens högskola totalt anställt fler kvinnor än män under de senaste tre 
åren. Men trots att siffrorna i tabell 3 påvisar en ökning av kvinnor, dominerar männen på de 
högre befattningarna inom akademierna. Enligt Mälardalens högskolas verksamhetsmål för 
ökad jämställdhet ska antalet nyrekryterade kvinnliga professorer uppgå till minst 50 procent 
(Mälardalens högskola, 2014). 

 

Tabell 4 tydliggör Mälardalens högskolas rekrytering av personal utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 
Egen version utifrån (Mälardalens högskola, 2013). 

 

 2011 2012 2013 
 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Professor 11 30 41 12 33 45 14 33 47 
Adj professor 2 9 11 2 9 11 2 10 12 

Gästprofessor 0 6 6 0 11 11 2 10 12 
Lektor 86 104 190 88 101 189 98 106 204 

Forskarassistent 0 2 2 0 1 1 4 6 10 
Adjunkt 174 109 283 164 107 271 136 102 238 

Annan undervisande 
och forskande 

personal 

3 10 13 3 12 15 4 23 27 

Postdoc 3 3 6 4 5 9 2 7 9 
Totalt 279 273 552 273 279 552 262 297 559 

 2011 2012 2013 
 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Professor 0 2 2 1 1 2 1 1 2 
Adj professor 1 1 2 1 3 4 0 1 1 

Gästprofessor 0 3 3 1 6 7 2 4 6 
Lektor 4 3 7 18 8 26 5 8 13 

Forskarassistent 0 0 0 0 0 0 3 2 5 
Adjunkt 31 5 36 14 6 20 7 8 15 

Annan undervisande 
och forskande 

personal 

3 5 8 1 3 4 2 0 2 

Postdoc 1 1 2 3 1 4 5 0 5 
Totalt 40 20 60 39 28 67 25 24 49 
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År 2013 rekryterades totalt nio professorer till Mälardalens högskola, där tre av dessa var 
kvinnor vilket motsvarar 33 procent (Mälardalens högskola, 2013). Mälardalens högskolas 
mål att anställa minst 50 procent kvinnliga professorer, uppnås därmed inte. Även om 
Mälardalens högskola skulle uppfylla rekryteringsmålet skulle detta ändå inte skapa en 
kvantitativ könsfördelning bland professorerna. Tabell 3 påvisar att Mälardalens högskola 
skulle behöva ersatta de elva manliga professorerna med kvinnliga professorer för att uppnå 
40 procent av det underrepresenterade vilket anses vara den undre gränsen för jämn 
könsfördelning. Om Mälardalens högskola istället skulle rekrytera 100 procent kvinnliga 
under de kommande två åren, utifrån tidigare antal nyrekryteringar. Detta skulle innebära att 
Mälardalens högskola då skulle inneha en jämn könsfördelning bland professorerna efter två 
år.  

Vid nyrekryteringar beskriver respondenterna att det finns tendenser som tyder på att de som 
ansvarar för rekryteringarna vill bevara en ojämn könsstruktur och den rådande ordningen. 
Vidare beskriver respondent 1 att situationer där homosocialitet kan förekomma är även inom 
forskarutbildningen där handledaren har ett stort inflytande.  

Homosocialitetens påverkan på rekryteringar inom akademierna innebär då att det 
dominerande könet väljer att rekrytera någon som efterliknar dem själva. Respondent 1 anser 
att detta förekommer inom den mansdominerade akademi som han arbetar på och då särskilt i 
relationen med en handledare.  

”Det ju i någon mening idén att handledaren ska lära upp någon som är ny till 
att bli ungefär som en själv.” 
(Respondent 1, Intervju, 2014) 

På en akademi som domineras utav något av könen medför detta att homosocialiteten 
påverkar könsstrukturen genom att det dominerande könet väljer personer av samma kön. Om 
individer i de övre delarna av den akademiska hierarkin väljer personer som speglar dem 
själva betyder detta att homosocialiteten påverkar och motverkar den jämna könsfördelningen 
inom akademierna. Detta kan även kopplas till den ojämna könsfördelningen bland 
professorer då dessa titlar främst innehas av män (tabell 3). Inom en akademi som domineras 
av det ena könet skapar detta negativa effekter då resultatet blir oförändrade könsstrukturer 
inom de akademier som sedan tidigare har en ojämn könsbalans. Respondent 4 anser att detta 
även gäller kvinnor på motsvarande sätt.  

”Jag tror i allmänhet, att om man får välja någon som du ska arbeta med finns 
det en tendens till att du väljer någon som speglar dig, personer som liknar dig 
på olika sätt.” 
(Respondent 4, Intervju, 2014) 

4.3.4	  Kultur	  och	  homosocialitet	  
Då homosocialiteten även kan spegla organisationskulturen vilket påverkas av det 
dominerande könet inom respektive akademi (Wahl & Linghag, 2013). Dandridge, Mitroff & 
Joyce (1980) beskriver att en organisations kultur kan tydliggöras utifrån tre perspektiv; det 
verbala, det materiella och genom handlingar. Dessa aspekter ger uttryck för organisationens 
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kultur. Respondent 3 upplever att kulturen på den akademi hon tillhör påverkas av att 
majoriteten är kvinnor. Hon beskriver att stämningen påverkas av den kvinnliga dominansen 
vilken kan kopplas till den verbala aspekten. Den materiella aspekten blir synlig i form av fina 
koppar och ritualen med fredagsfika kan kopplas till aspekten handling. Vidare beskriver 
respondent 3 att denna kultur skiljer sig från den akademi som hon tidigare arbetade på som 
domineras av män. 

”Det här med fika på fredagar, duka fram fina koppar, alltså det är en helt 
annan stämning här där det är mycket kvinnor till skillnad från [… ] där jag har 
jobbat tidigare, där det inte är alls lika mycket kvinnor. Där är vi lite stelare, 
där har vi inte samma öppenhet och den här varma tonen, om jag säger så. Där 
är vi lite fyrkantiga. Den präglas mer av en manskultur […] utan man jobbar på 
i ullstrumporna, ja så väldigt fyrkantigt”. 
(Respondent 3, Intervju 2014) 

Detta påvisar att olika akademier präglas av olika kulturer och ritualer som påverkas av det 
dominerande könet. En organisationskultur är i allmänhet djupt förankrad i organisationens 
traditionella normer och antaganden. Wahl, m.fl. (2011) beskriver detta som parallella 
kulturer. Mälardalens högskola har således flera kulturer trots att de tillhör samma 
organisation. Trots det påvisar respondent 3 att den kvinnliga kulturen har färgat av sig och att 
Mälardalens högskola generellt har en mer kvinnlig arbetskultur. 

Respondent 1 upplever en manlig kultur bland lärarna på Mälardalens högskola samtidigt som 
förvaltningen i hög grad domineras av kvinnor och därmed även en kvinnlig kultur. Detta 
anser respondent 1 beror på tidigare traditioner av att administrativa uppgifter ses som 
kvinnliga.  

”Jag kan tänka mig att det är lite av tradition. Jag kan också tänka mig att män 
inom den sektorn är mera karriärsugna och vill försöka klättra, ta sig iväg 
någonstans.  Men det finns ju också det här med att det är tradition, men det här 
är sekreterarjobb på kontor, att det är kvinnor som gör sådant.” 
(Respondent 1, Intervju, 2014) 

Administrativa sysslor anses således vara ett kvinnodominerade yrken, vilket resulterar i 
kvinnor väljer att avancera inom förvaltningen med tanke på könens isärhållande och 
homosocialitet vilket betyder att lika barn leka bäst. Detta kan dock påverka könsstrukturen 
negativt. Samtidigt påvisar respondenterna att det meritokratiska systemet inte efterföljs fullt 
ut, och där vikten ligger på vem som ingår i dess nätverk samt vilket personligt stöd som finns 
för att avancera i karriären.  

4.3.5	  Karriärsutveckling	  
Respondent 3 beskriver att anledningen till att hon återvänt till högskolan, efter ett avbrott då 
hon arbetat några år, var för att hon fick förfrågan av en tidigare handledare. Även respondent 
5 erhöll sin nuvarande anställning genom kontakten med en tidigare handledare. Dessa 
exempel belyser vikten av nätverk inom akademin vilket samtliga respondenter beskriver som 
väldigt viktigt för deras karriärer.  
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”Nätverkandet är mycket viktigt, väldigt viktigt”. 
(Respondent 4, Intervju, 2014) 

”Efter det att forskarutbildningen är slut så betyder ju det där att ha haft ett 
kontaktnät, det betyder ju väldigt mycket. Hade jag haft ett bättre kontaktnät så 
hade jag förmodligen inte haft så många år som arbetslös”. 
(Respondent 1, Intervju, 2014) 

”Nätverket är ju otroligt viktigt, annars kommer du ingenstans”, 
(Respondent 3, Intervju, 2014) 

Respondenterna uttrycker att relationen med en handledare eller en mentor kan vara av stor 
betydelse för personer som vill klättra i den akademiska karriären. Kram (1983) beskriver att 
relationen med en mentor kan innefatta flera funktioner. Delvis kan relationen fungera som 
stöd i personens yrkesmässiga utveckling men även i den personliga. Schnaas (2011) menar 
att engagemanget kring handledarrollen i form av handledarutbildningar har haft en positiv 
och tydlig effekt inom akademin då antalet doktorander ökat under de senaste decennierna.  

Detta påvisar att stödet av en handledare eller mentor påverkar antalet individer som väljer att 
avancera inom akademin. Kopplat till skillnaderna mellan könsstrukturen i grundutbildning 
och forskarutbildning finns det däremot inget som tyder på att varken en mentor eller en 
handledare skulle anses viktigare för kvinnor än för män utifrån respondenternas upplevelser. 
Däremot anser respondent 2 att betydelsen av nätverk kan vara viktigare för kvinnor. 

”Jag anser att män har lättare att klättra i karriären medan kvinnor behöver 
många olika referenser som bekräftar vad personen är kapabel till. Så därför 
tror jag att, ja det är viktigt för både män och kvinnor men männen anser inte 
att de behöver investera lika mycket i nätverk” 
(Respondent 2, Intervju, 2014) 

Samtliga respondenterna påvisar vikten av att en bra handledare och goda relationer, i form av 
nätverk, kan vara avgörande för en individs karriär inom akademin. Respondent 3 beskriver 
att relationen med handledaren inte endast fungerar som stöd i det akademiska arbetet utan 
även kan bidra med kontakter i from av nätverk. 

”En handledare kan påverka ens karriär, framför allt när man åker på 
konferenser. […]’Det här är som en byteshandel, en marknadsplats” 
(Respondent 3, Intervju, 2014) 

Enligt Granberg (2013) är mentorn en typ av handledare som ger stöd åt yngre individer som 
saknar erfarenhet. Handledningen beskrivs som en process där olika aktiviteter leder fram till 
ett resultat. Respondenter beskriver att skillnaden mellan en mentor och en handledare är att 
handledaren i större utsträckning fokuserar på en specifik uppgift som ligger till grund för 
relationen.  Handledarens roll är därmed tidsbestämd och knuten till en viss uppgift vilket 
relationen med en mentor inte nödvändigtvis behöver vara.  
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Relationen mellan en mentor och en individ bygger således på ett ömsesidigt förtroende som 
sträcker sig utanför den yrkesmässiga relationen. Detta betyder att en mentor inte 
nödvändigtvis behöver ha en koppling till högskolan utan kan vara en person som med fördel 
är insatt i ämnesområdet men som kan bidra med ytterligare perspektiv och på så sätt stödja 
individens personliga- och yrkesmässiga utveckling. Ur ett organisatoriskt perspektiv kan 
handledarens roll till skillnad från en mentor bidra till organisationens professionella 
utveckling. 

Det är svårt att mäta en individs kunskap vilken kan vara en bakomliggande orsak till att 
individer rekryteras genom kontakter och nätverk. Därför kan handledarens eller mentorns 
roll vara avgörande för en individ som vill göra karriär inom akademin. Dels utifrån 
handledaren eller mentorns nätverk men även för att personer på högre befattningar/titlar 
innehar en viss makt då det gäller rekrytering av personal. Homosocialiteten blir därför ett 
hinder som motverkar en jämn könsfördelning mellan könen, särskilt på de akademier som 
domineras av något av könen. Detta eftersom dessa personer väljer någon som efterliknar dem 
själva. Detta kan även ha en negativ effekt på kvalitén på den kunskap som högskolan säljer 
till samhället. 

 

4.4	  Upplevd	  jämställdhet	  
Respondent 5 upplever inte att det pratas om jämställdhet eller jämlikhet bland kollegorna 
inom akademin. Däremot anser han att det finns en medvetenhet om frågor som rör 
jämställdhet men att detta främst förekommer på de högre chefsnivåerna på Mälardalens 
högskola. Jämställdheten inom akademin anser han kan vara svår att påverka på de lägre 
nivåerna inom akademin. 

”Sen är det kanske inte så mycket vi kan påverka själva liksom.  Vi är en 
produkt av samhället. Vi är inte så bra som vi kan vara. […] För att det ska 
genomsyra verksamheten så måste det trilla ner till någon slags medarbetare på 
grundnivå, och det tror jag inte det gör”.  
(Respondent 5, Intervju, 2014) 

Då respondenterna inte upplever att könsfördelningen är något problem försvårar detta arbetet 
med den ojämna könsbalansen inom akademierna. Problematiken med jämställdhetsarbetet 
grundas i att det saknas en medvetenhet på de lägre nivåerna på Mälardalens högskola. 
Personen, Tienari och Vanhala (2009) beskriver att detta kan påverka kulturen i 
organisationen då individerna i en organisation undermedvetet förnekar könsskillnaderna. 
Detta resulterar i att det heller inte vidtas några konkreta åtgärder för att arbeta med dessa 
frågor. Mälardalens högskolas mål att endast nyrekrytera 50 procent kvinnliga professorer i 
strävan efter en jämnare könsfördelning Trots att de istället skulle åtgärda problemet snabbare 
om de istället konkret fokuserade på att anställa fler av det underrepresenterade könet på 
respektive enhet där det råder en ojämn könsstruktur. 
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Samtliga respondenter arbetar på en akademi där de tillhör det dominerande könet. Detta kan 
vara en orsak till varför de inte upplever ojämställdheten lika påtagligt som om de hade 
tillhört det kön som varit underrepresenterat. För att skapa en förändring behöver det 
dominanta könet inneha en vilja av att förändra situationen. Historiskt sett har kvinnor varit 
de som tidigare exemplifierats som utsatta inom jämställdhetsfrågor, för att uppnå ett mer 
jämställt samhälle Granberg (2013). Detta kan vara en bakomliggande orsak till varför 
kvinnor i högre grad upplever ojämställdhet som ett mer påtagligt problem till skillnad från 
männen. Respondent 4 anser att han inte har någon uppfattning om Mälardalens högskola är 
jämställd eller inte. De kvinnliga respondenterna arbetar på kvinnodominerande akademier 
och beskrev att behovet av att rekrytera män fanns för att få en jämnare könsfördelning. Trots 
det betygsatte kvinnorna sina respektive akademier som mer jämställda i jämförelse med de 
manliga respondenterna.  
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5	  Slutsats	  
DENNA	   DEL 	   AV 	   UPPSATSEN 	   BESVARAR 	   STUDIENS 	   SYFTE 	   V ILKET 	   ÄR 	   ATT 	   ”UNDERSÖKA	   OCH	  
KARTLÄGGA	  HÖGSKOLANS 	  OJÄMNA	  KÖNSFÖRDELNING, 	   SAMT	  ATT 	  GE 	   FÖRSLAG	   PÅ 	  ÅTGÄRDER 	   FÖR 	  
ATT 	   FRÄMJA 	   EN 	   JÄMN	   KÖNSFÖRDELNING	   INOM	   HÖGSKOLAN” . 	   STUDIEN 	   PÅV ISAR 	   FLERA 	   OL IKA 	  
FAKTORER 	   SOM	   PÅVERKAR 	   MÄLARDALENS 	   HÖGSKOLAS 	   NUVARANDE 	   KÖNSFÖRDELNING. 	   DET 	   F INNS 	  
BÅDE 	   YTTRE 	   OCH 	   INRE 	   FAKTORER 	   SOM	   PÅVERKAR 	   KÖNSFÖRDELNINGEN. 	   DE 	   YTTRE 	   FAKTORERNA	   ÄR 	  
KOPPLADE 	   T I LL 	   SAMHÄLLETS 	   KÖNSSTRUKTUR. 	   DE 	   INRE 	   FAKTORERNA	   HANDLAR 	   OM	   VAD 	  
MÄLARDALENS 	   HÖGSKOLA 	   S JÄLVA 	   KAN	   PÅVERKA . 	   DÄR 	   EFTER 	   FÖLJER 	   FÖRSLAG 	   PÅ 	   FÖRBÄTTR INGAR 	  
UT IFRÅN	  VAD 	  STUDIEN 	  RESULTERAT 	   I . 	  
 

5.1	  Inre	  och	  yttre	  påverkan	  
Det finns både inre och yttre faktorer som påverkar den ojämna könsfördelningen på 
Mälardalens högskola. De yttre faktorerna innebär de faktorer som påverkas av samhällets 
och dess könsstruktur som ger effekter på kvinnor och mäns val av utbildning. Den 
genusstruktur som finns i samhället påverkar även kvinnor och mäns yrkesval. Detta skapar 
problem för högskolan då de har svårt att rekrytera kvinnliga respektive manliga studenter till 
de grundutbildningar som anses vara könsmärkta av samhället.  

Den operativa kärnan beskrivs som den professionella byråkratins viktigaste del. Denna del 
motsvarar högskolans akademier, vilket gör det viktigt att arbetet mot en mer jämställd 
organisation även berör dessa delar. Det krävs att jämn könsfördelning inte likställs med 
administration utan att kännedom och kunskap, om den befintliga könsstrukturen, skapas 
bland individerna på samtliga nivåer i den akademiska hierarkiska strukturen. Då varje 
enskild individs medvetenhet ses som ett steg närmare en kultur som främjar jämn 
könsfördelning bidrar detta till att strävan efter att uppnå en jämnare könsfördelning inom 
högskolan kommer närmare. 

De inre faktorerna innebär de faktorer som påverkas av Mälardalens högskolas struktur och 
kultur vilket är något som högskolan däremot kan påverka. De manliga respektive kvinnliga 
kulturen som präglar respektive akademier är ett resultat av den ojämna könsfördelningen. 
Kulturen inom akademierna påverkar den ojämna könsfördelningen då homosocialiteten är en 
orsak till att de kulturer som råder inom olika akademier förblir oförändrade. Då personer som 
tillhör det dominerande könet inte märker av eller har accepterat den rådande kulturen och 
den ojämna könsfördelningen, upplevs det inte som ett problem vilket gör att det inte aktivt 
arbetar med detta. 
 
Parallellt med den akademiska titelhierarkin minskar antalet kvinnor vilket resulterar i en 
tydlig ojämn könsfördelning på professorsnivå. Studien påvisar att professorerna på 
Mälardalens högskola har ett otillbörligt inflytande på de rekryteringar som görs på de högre 
nivåerna inom akademierna. Rekryteringar till högre befattningar inom akademierna sker 
allmänhet genom meritokrati men med inslag av homosocialitet då professorerna på 
Mälardalens högskola innehar en informell makt över vem som rekryteras.  
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Könsfördelningen bland professorer kan därför ses som ett resultat av homosocialitetens 
påverkan och meritokratins avsaknad. Homosocialiteten blir därför ett hot mot den ojämna 
könsfördelningen men även mot meritokratin och den kunskap som högskolan säljer till 
samhället.  

Homosocialitet – Meritokrati = Ojämn könsfördelning 

 

5.2	  Förbättringsåtgärder	  
Följande åtgärder har arbetet i studien kommit fram till; 

5.2.1	  Kommunikation	  	  
De kvantitativa siffrorna av Mälardalens högskolas jämställdhet visar att de befinner sig inom 
ramen för vad som anses vara jämställt vilket inte är en rättvis bild av verkligheten. En 
närmare granskning av varje enskild akademis könsfördelning visar att detta inte 
överensstämmer med den kvantitativa siffran som redovisas. Det blir därför viktigt att belysa 
varje enskild enhets könsfördelning inom organisationen men även utifrån den hierarkiska 
könsfördelningen för att aktivt kunna arbeta med problemet. Det krävs därför att Mälardalens 
ledning skapar en bättre kommunikation med de lägre nivåerna inom akademierna.  

5.2.2	  Ställningstagande	  
Det krävs att Mälardalens högskola visar ett tydligt ställningstagande för att påvisa att 
problematiken tas på allvar. Mälardalens högskola behöver därför kommunicera detta genom 
de beslut som fattas av högskolans ledning och belysa att den ojämna könsfördelningen är ett 
problem som behöver tas på allvar. Därefter behöver mål för hur en jämn könsfördelning ska 
uppnås fastställas. Mälardalens högskola bör även göra punktinsatser genom positiv 
särbehandling och då endast rekrytera personer av det underrepresenterade könet. Detta skulle 
ge positiva effekter på den ojämna könsfördelningen bland professorer då nyrekryteringen 
skulle tvingas till att bidra till en jämnare könsfördelning.  

5.2.3	  Kunskapsspridning	  
Det krävs att kunskap kring jämställdhet sprids för att kunna förändra attityder och beteenden 
bland de anställda inom akademierna. Detta för att kunna förändra de kulturer där 
homosocialitet förekommer och som ger negativa effekter på könsfördelningen. Då studien 
visar att professorer inom akademierna innehar en informell makt att kunna påverka vilka 
personer som rekryteras är det viktigt att högskolans ledning tydligt påvisar och 
kommunicerar vikten av en jämn könsfördelning.  

5.2.4	  Verktyg	  för	  jämn	  könsfördelning	  	  
Relationen mellan en anställd inom akademin och en handledare alternativt en mentor 
påverkar de anställdas möjligheter till att avancera i karriären. Eftersom relationen kan bidra 
till de anställdas möjligheter att utveckla nätverk blir det viktigt att även handledare och 
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mentorer arbetar aktivt för att påverka den ojämna könsfördelningen. Eftersom den ojämna 
könsfördelningen är tydlig bland professorer på Mälardalens högskola behöver handledarna 
eller mentorerna stödja och fånga upp det underrepresenterade könet inom respektive 
akademier. Handledning och mentorskap kan således ses som verktyg som gynnar 
jämställdhetsarbetet på Mälardalens högskola. Det blir därför viktigt att skapa en medvetenhet 
hos handledarna om jämn könsfördelning. Relationen med en handledare är något som pågår 
under en längre tid. Därigenom har handledaren tid att påverka individen då handledaren 
utgör den starkaste länken mellan individen och högskolan, och kan därför motivera och 
stödja individens karriären inom akademin.  

5.3	  Egna	  spekulationer	  
Studien påvisar att Mälardalens högskola inte använder meritokrati utan även andra metoder 
för att rekrytera personal. Om Mälardalens högskola frångår meritokrati för att istället 
rekrytera personal utifrån strävan efter en jämn könsbalans. Hur påverkar detta kvalitén i den 
operativa kärnan i den professionella strukturen? Är jämställdheten är ett hot mot högskolans 
kärnverksamhet? Genom att inte använda det meritokratiska system kan detta vara ett hot mot 
strukturen och kvalitén av färdigheter och arbetsprocesser som teknostrukturen arbetar med 
att ta fram. Vi ställer oss frågan, vad är viktigast, kunskapskvalitét eller jämställdhet? Om 
fakultetsnämnden utformar kurser som inte akademin kan utföra på grund av att de inte 
innehar kunskapen, skapar detta strukturella och organisatoriska problem för Mälardalens 
högskola. Vad är jämn könsfördelning värd om Mälardalens högskolas kvalité blir lidande, 
och studenter söker sig till andra lärosäten?  

5.4	  Uppslag	  till	  vidare	  studier	  
Utifrån högskolans perspektiv kan det vara svårt att påverka samhällets könsstruktur. Det bör 
därför skapas en medvetenhet om genus tidigare i åldrarna för att på så sätt minska riskerna 
att deras val av utbildning och yrke påverkas av samhällets genussystem. 

Det vore intressant att undersöka hur elever på gymnasienivås val av vidare utbildning 
påverkas av informativ undervisning om genus och samhällets genusstruktur. Genom att 
informera och påvisa att samhällets könsindelning är något som har skapats av samhället och 
att det nödvändigtvis inte behöver finnas könsrelaterade yrkesroller som hindrar dem i valet 
av utbildning. Denna studie skulle därmed kunna bidra till nya intressanta perspektiv på hur 
samhället kan påverka den ojämna könsfördelningen inom akademin. 

 

 

 

 

 	  



UPS1,	  FOA300	  -‐	  Två	  världar	  i	  samma	  byggnad	  
Malin	  Andersson	  och	  Maria	  Edén	  

 

39 
 

6	  Referenser	  
 
 
Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Mälardalens högskola. (2013).  

Verksamhetsplan 2013 (EST 1.1-65/12, 2013). Akademin för ekonomi, 
samhälle och teknik, Mälardalens högskola. 

 
Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola. (2014).  

Verksamhetsplan 2014 (HVV 1.1-403/13, 2014). Akademin för hälsa, vård och 
välfärd, Mälardalens högskola.  

 
Akademin för innovation, design och teknik. (2014).  

Verksamhetsplan 2014 (IDT 1.1 – 226/13, 2014). Akademin för innovation, 
design och teknik, Mälardalens högskola. 

 
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation. (2014).  

Verksamhetsplan 2014 (UKK 1.1 – 437.13, 2014). Akademin för utbildning, 
kultur och kommunikation, Mälardalens högskola.  

 
Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2009). 

Tolkning och reflektion; vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: 
Studentlitteratur AB. 

 
Alvesson, M. & Svenningsson, S. (2007).  

Organisationer, ledning och processer. Lund: Studentlitteratur AB. 
 

Alvesson, M. & Svenningsson, S. (2011)  
Förändringsarbete i organisationer: om att utveckla företagskulturer (3:e 
uppl.). Malmö: Liber AB. 
 

Bryman, Alan. (2011).  
Samhällsvetenskapliga metoder (2:a uppl.). Malmö: Liber AB. 

 
 
Bolman, Lee G & Deal, Terrence E. (2012). 

Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: Studentlitteratur AB.  
 
 

Carter, A. Yam, S. (2013). 
How can tutors engage property students in controlled teaching environment. 
Property Management, 31(1), 55-75. 
 

Cooper Jackson, Janet. (2001). 
Women middle managers' perception of the glass ceiling. Woman in Review. 
16(1). 30-41. 

 
 



UPS1,	  FOA300	  -‐	  Två	  världar	  i	  samma	  byggnad	  
Malin	  Andersson	  och	  Maria	  Edén	  

 

40 
 

Dandridge, Tomas. C., Mitroff, Ian & Joyce, Warren. F. (1980). 
Organizational symbolism: A topic to exand organizational analysis. Academy 
of Management Review, 5(1), 77-83.  

 
Deal, T. E. & Kennedy, A. (1982).  

Corporate Cultures: The rites and rituals of corporate life. Reading, Mass: 
Addision- Wesley. 
 

 
Forslund, Magnus. (2009). 

Organisering och ledning. Sverige: Norstedts förlagsgrupp AB. 
 

Försäkringskassan 
http://www.forsakringskassan.se/press/pressmeddelanden/pressmeddelande_201
3/obetald_foraldraledighet_mycket_vanligare_bland_kvinnor  
Hämtad den 3 maj, 2014. 

 
 

Granberg, Otto. (2013).  
PAOU: personaladministration, HRM och organisationsutveckling. Stockholm: 
Otto Granberg och Bokförlaget Natur & Kultur.  

 

Gullett, C. (2000). 
Reverse discrimination and remedial affirmative action in employment: Dealing 
with the paradox of nondiscrimination. Public Personnel Management, 29(1), 
107-118.  

 
 
Hirdman, Y. (1988).  

Genussystemet: reflexioner kring kvinnors sociala underordning. 
Kvinnovetenskaplig tidskrift. 3. 49-63. (Hämtad genom länk: 
http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/1490/1303) 
 
 

Kiaye, Risper Enid & Singh, Anesh Maniraj. (2013).  
The glass ceiling: a perspective of women working in Durban. Gender in 
Management. 28(1). 28-42. 
 

 
Kram, K. (1983).  

Phases of the mentor relationship. Academy of Management Journal, 26(4), 
608-625.  
 

Lloyd, T. & Waggoner, J. (2008).  
Allied Academies International Conference. Academy of Organizational 
Culture, Communications and Conflict. Proceedings, 13(1), 83-88. 
 

McDonald, Kimberly S & Hite, Linda M. (1998).  
Exploring the glass ceiling: An exploration of gender differences in 



UPS1,	  FOA300	  -‐	  Två	  världar	  i	  samma	  byggnad	  
Malin	  Andersson	  och	  Maria	  Edén	  

 

41 
 

management-development experiences. Journal of Management Education. 22. 
242-254. 
 

 
Mintzberg, H. (1979). 

The structuring of organizations: Asynthesis of the research. Englewood Cliffs, 
N.J, Prentice-Hall. (Hämtad genom länk: 
http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0907/ML090710600.pdf, 2014-04-05) 
 

Mälardalens högskola (2010) 
Arbetsordning för Mälardalens högskola (Dnr MDH 1.1–977/10). Västerås. 
Högskolestyrelsen. 

Mälardalens högskolas arbetsfördelning (2010) 
http://www.mdh.se/polopoly_fs/1.780!/Menu/general/column-
content/attachment/arbetsordning_mdh.pdf 
Hämtad den 10 maj, 2014. 

 
Mälardalens högskolas historia 

http://www.mdh.se/hogskolan/fakta/historia-1.816  
Hämtad den 7 maj, 2014. 

 
Mälardalens högskolas likabehandlingsplan (2014) 

http://www.mdh.se/polopoly_fs/1.56165!/Menu/general/column-
content/attachment/Likabehandlingsplan%202014.pdf 
Hämtad den 15 maj, 2014. 

 
Mälardalens högskola (2013) 

Årsredovisning 2013. Västerås: Sektionen för kommunikation och externa 
relationer.  
http://www.mdh.se/polopoly_fs/1.35901!/Menu/general/column-
content/attachment/arsredovisning_MDH_2013.pdf  
Hämtad den 8 maj, 2014. 
 

Nationalencyklopedin; jämställdhet 
http://www.ne.se/lang/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet   
Hämtad den 25 mars, 2014. 
 

Nationalencyklopedin jämställdhet 
http://www.ne.se.ep.bib.mdh.se/lang/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet  
Hämtad den 30 april, 2014. 
 
 

Nationalencyklopedin Meritokrati 
http://www.ne.se/meritokrati  
Hämtad 5 maj, 2014. 
 



UPS1,	  FOA300	  -‐	  Två	  världar	  i	  samma	  byggnad	  
Malin	  Andersson	  och	  Maria	  Edén	  

 

42 
 

Motevasel, I. (2007) 
Genusperspektiv på yrkesmässiga relationer: omsorg i mans- och 
kvinnodominerade yrke. Lund: Studentlitteratur AB. 
 

Oakley, Judith G. (2000)  
Gender-based barriers to senior management positions: Understanding the 
scarcity of female CEOs. Journal of Business Ethics, 27(4), 321-334. 

 
Parsloe, E. Leedham, M. (2009). 

Coaching and Mentoring: Practical Conversations to Improve Learning (2nd 
ed.). USA: Design and Patents Act. 

 
Pesonen, S., Tienari, J., & Vanhala, S. (2009). 

The boardroom gender paradox. Gender in Management: An International 
Journal, 24(5), 327-345. 

 
Riksdagens diskrimineringslag, 2008:567 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-
567/  
Hämtad den 29 april, 2014. 

 
Schnaas, Ulrike. (2011). 

Könsmedveten forskarhandledning – teoretiska utgångspunkter och praktiska 
erfarenheter. (Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling, nr. 11.). 
Uppsala: Universitetstryckeriet. 
 

Schumpeter, J. A. (1939).  
Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the 
Capitalist Process. New York: McGraw-Hill Book Company Inc. 
 

 
Silander, C. Haake, U. Lindberg, L. (2012). 

The different worlds of academia: a horizontal analysis of gender equality in 
Swedish higher education. The International Journal of Higher Education 
Research. 66(2), 173-188. 
 

SOU 2011:1.  
Svart på vitt- om jämställdhet i akademin. Betänkandet av Delegationen för 
jämställdhet i högskolan. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 

 
SOU 2004:43 Den könsuppdelade arbetsmarknaden. Stockholm.  
 
Statistiska centralbyrån (2014) 

Yrkesstrukturen i Sverige 2012 (AM 33 SM 1401). Stockholm: Stefan 
Lundgren, Statistiska centralbyrån. 

Statistiska centralbyrån 



UPS1,	  FOA300	  -‐	  Två	  världar	  i	  samma	  byggnad	  
Malin	  Andersson	  och	  Maria	  Edén	  

 

43 
 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201_2010A01_BR_X10BR1001.
pdf  
Hämtad den 23 april, 2014. 
 

Statistiska centralbyrån 
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-
forskning/Befolkningens-utbildning/Utbildningsstatistisk-
arsbok/64475/64482/Behallare-for-Press/367834/ 
Hämtad den 3 maj, 2014 
 

Sörlin, A., Ohman, A., Blomstedt, Y., Stenlund, H., Lindholm L. (2011).  
Measuring the gender gap i organizations. Gender in Management. 26(4), 275-
288. 
 

Universitetskanslersämbetet (2013) 
Universitet och högskolor (2013:2). Stockholm: Universitetskanslersämbetet.  

Wahl, A., Holgersson, C., Höök, P. & Linghag, S. (2011).  
Det ordnar sig: teorier om organisation och kön. Lund: Studentlitteratur.  

 
Wahl, A. & Höök, P. (2007). 

Changes in working with gender equality in management in Sweden. Equal 
Opportunities International. 26(5), 435-448. 

 
Wahl, A. & Linghag, S. (2013). 

Män har varit här längst: jämställdhet och förnyelse i industriella organisationer. 
Lund: Studentlitteratur AB.  

 
Yousry, M. (2006). 

The Glass Ceiling - Isn't Glass. Business Renaissance Quarterly. 1(1), 93-111. 
 

World Economic Forums. (2013).  
The Global Gender Gap Report. 2013. Cologny, Schweiz: World Economic 
Forum. 

 

Muntliga källor 

Marika Hämeenniemi, 2014-04-02 
Intervjudiskussion 
Mälardalens högskola, Västerås 
 

Marika Hämeenniemi, 2014-04-11 
Seminarium: Jämställdhet, jämlikhet och handledning 
Mälardalens högskola, Västerås 

 
Respondent 1, 2014-04-16 

Intervju 1 



UPS1,	  FOA300	  -‐	  Två	  världar	  i	  samma	  byggnad	  
Malin	  Andersson	  och	  Maria	  Edén	  

 

44 
 

Mälardalens högskola, Västerås 
 

Respondent 2, 2014-04-22 
Intervju 2 
Mälardalens högskola, Eskilstuna 
 

Respondent 3, 2014-04-23 
Intervju 3 
Mälardalens högskola, Västerås 
 

Respondent 4, 2014-04-25 
Intervju 4 
Mälardalens högskola, Västerås 
 

Respondent 5, 2014-04-28 
Intervju 5 
Mälardalens högskola, Eskilstuna 

	  
 
	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UPS1,	  FOA300	  -‐	  Två	  världar	  i	  samma	  byggnad	  
Malin	  Andersson	  och	  Maria	  Edén	  

 

45 
 

 

Intervjufrågor	  
Organisation/struktur 

1) Var sitter du i organisationen? 
2) Hur länge har du arbetat på MDH? 

a) hur har din karriärväg sett ut? 
3) Vad är ditt karriärsmål inom akademin? 
 

Könsfördelning/genus 

4)  Mälardalens högskola har arbetet aktivt med jämställdhet under det senaste decenniet, hur 
har du upplevt det? 

5)  Mälardalens högskola har flera kvinnor på ledande positioner, är det något du märkt av? 
6)  Anser du att forskning kantas av konkurrens forskare emellan? 
7)  Hur kan detta påverka jämställdheten inom akademin? 
8)  Vad anser du är de bakomliggande faktorerna till den ojämna könsfördelningen bland 

professorer? 
9) Det finns ett stort gap mellan grundutbildning och forskarutbildningen,  

a) Varför tror du att det är så?  
b) Var försvinner det underrepresenterade könet? 

10)  Hur jämställd skulle du beskriva MDH som organisation? På en skala mellan 1 och 10? 
a) Varför? 

11)  Hur jämställd skulle du beskriva akademin på MDH? På en skala mellan 1 och 10? 
a) Varför? 

12)  Anser du att män väljer män eller att kvinnor väljer kvinnor inom akademierna?  
a) Varför? 

 
Handledning/mentorskap 

13) Vilka tre viktiga aspekter anser du bidra till en bra handledarrelation. 
14) Hur viktig upplever du att handledaren är för en individ inom akademin? 
15) Vad kan en student förvänta sig av en handledare? 
16) På vilket sätt kan handledaren hjälpa studenten att klättra inom akademin? 
17) Hur skapar du nätverk?  
18) Vad är skillnaden mellan en handledare och en mentor? 
 
 
 

 


