
Ett kritiskt förhållningssätt till likestilling

Malin Rönnblom, Centrum för genusstudier, Umeå 
universitet/Statsvetenskap, Karlstads universitet



Hållbar strukturell förändring – möjlighet eller utopi? 

Projekt finansierat av Delegationen för jämställdhet i högskolan, 2010-2013

Studera hur jämställdhet görs i akademin och vad det får för konsekvenser? 

Delvis annan ingång än tidigare studier av akademin – fokus på policy  men 
även organisation.



Vårt projekt

Empiri (tre lärosäten i Sverige):
Intervjuer med universitetsledningen
Intervjuer med ansvariga för jämställdhet och likabehandling
Intervjuer med personer i råd för jämställdhet och likabehandling

Intervention:
Dialog om genus och förändring akademin med starka forskningsledare samt 
med ledningen för Umeå universitet



Vad innebär ett kritiskt förhållningssätt till likestilling?

Ifrågasätter likestilling som något som är, problematisera istället likestilling 
som något som görs. 

Betona vikten av att studera likestilling just som ett empiriskt fält, eller som 
en tom beteckning. 

Studerar hur likestilling fylls med innehåll i olika former av politik/policy och 
vilka effekter detta får för vad som kan sägas/göras och var som förblir 
tyst/svårt att artikulera. 



Vad är problemet med likestilling i akademin enligt 
universitetsledningen vid tre universitet i Sverige?

1) För låg andel kvinnor på högre positioner, drabbar både enskilda kvinnor och 
universitetets kvalitet. Ska lösas genom att stärka individuella 
karriärmöjligheter för kvinnor. 

2) Bristen på administrativa rutiner. Det behövs fler planer, checklistor och 
utvärderingar som verktyg för att komma åt de problem som återstår, problem 
som dock inte är tydligt formulerade. 

3) Bristen på likestilling i övriga samhället, framför allt att kvinnor utför mer 
obetalt hemarbete än män. 

4) ”Brist på mod”, att inte vilja stöta sig med de starka forskningsledarna som 
enligt en informant har ”70% av universitetets ekonomi i sina händer” genom 
att tala om likestilling som problem. 

5) ”Det där andra” … det som sitter i väggarna, kulturen i forskargrupper, 
sexuella trakasserier … 



Intervention

Dialog om genus och förändring akademin med starka forskningsledare vid 
Umeå universitet.

4 halvdagar, inklusive ett internat. Fokus på dialog, olika kompetenser, på att 
kartlägga och intervenera i sin egen miljö. 

Urval gjordes av vice-rektor för forskning som även stod för inbjudan. 



Frågor för gruppdiskussion

1. Vad ser du för problem relaterade till likestilling i din organisation som gör 
att du är här idag?

2. Vad tycker du att arbetet med likestilling vid UiT ska fyllas med för 
innehåll?

3. Vad behöver du för hjälp/stöd i arbetet med likestilling i din organisation?


