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Kommunikationsplan: Jämställdhetsintegrering 

 
 
Bakgrund 
Alla universitet och högskolor har fått i uppdrag att jämställdhetsintegrera 
verksamheten till och med år 2019. Senast den 15 maj 2017 ska högskolan ha 
upprättat en plan för hur jämställdhetsintegreringen ska genomföras. 
Jämställdhetsintegrering innebär att förändringsarbetet ska integreras i ordinarie 
arbete. Malmö högskola har valt att prioritera tre områden: jämställda akademiska 
karriärvägar med fokus på anställnings-/befordransprocessen, 
jämställdhetsintegrerade forskningsmiljöer, och Jämställdhetsintegrerade 
professionsutbildningar. Ansvaret för jämställdhetsintegreringen ligger hos rektor 
som delegerar till de med ansvar, mandat och befogenheter inom verksamheten. 
 
En arbetsgrupp arbetar med att skapa handlingsplanen för jämställdhetsintegrering. 
Planen har diskuterats i fakulteternas ledningsgrupper, högskolans ledningsgrupp, 
den har samverkats fackligt och med kåren och är nu skickad till Nationella 
sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet som har ett nationellt 
uppdrag att stödja jämställdhetsintegreringsarbetet och kommer att ge oss 
återkoppling innan den fastställs av rektor. Det kommande arbetet kommer att 
handla om att införa och förbättra rutiner och öka kunskaperna i organisationen för 
att säkerställa likvärdiga möjligheter för kvinnor och män. 
 
Kort problembild 
Bland studenter har vi betydligt fler kvinnor än män, särskilt i 
professionsutbildningarna är utbildningsvalen traditionella, av tolv yrkesexamina är 
bara två – biomedicinsk analytiker och tandläkare, jämställda. Nio är 

Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt 
samhälle. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt 
beslutsfattande, på alla nivåer och i alla processer.  
 
Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha 
samma makt att forma samhället och sina egna liv.  
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kvinnodominerade och en mansdominerad. Betydligt fler män än kvinnor gör  
akademisk karriär (årsredovisning 2016).  

Samtidigt visar studier av den kvalitativa jämställdheten att män har mindre krav på 
sig att delta i möten och utföra administrativa arbetsuppgifter, att kvinnors 
kompetens osynliggörs och att yngre män lyfts fram genom informella manliga 
nätverk (Muhonen 2012). 

Bland doktorander anställda vid Malmö högskola är siffrorna 43% män och 57% 
kvinnor. I de två övre karriärstegen har männen gått om, bland docenterna är det 
61% män och 39 % kvinnor och professorer 65% män och 35% kvinnor (JämiX 
2016).  

Sammantaget visar detta på en maktordning mellan kvinnor och män på Malmö 
högskola utifrån nuvarande situation: mäns överordning och kvinnors 
underordning. 

 
Nuläge 
Arbetet med jämställdhetsintegrering är känt på en övergripande nivå hos 
ledningsgrupper, forsknings- och utbildningsberedning, genuskollegium, kårer och 
arbetstagarorganisationer, men mindre känt bland medarbetare i allmänhet. 
 
Risk  
- Att jämställdhetsintegreringsarbetet försvinner i mängden av pågående 

parallella utvecklingsarbeten om det inte uppfattas som tillräckligt 
meningsfullt, viktigt eller görbart. 

- Att intresse och kunskap om frågorna ser olika ut i olika delar av organisation 
vilket kan ställa krav på olika typer av kommunikation. 

- Att personer som inte känner igen sig i/accepterar problembeskrivningen 
förkastar hela arbetet. 

 
Möjlighet 
Malmö högskola har sedan starten strävat efter att i undervisning och forskning 
driva samhällsutvecklingen genom att arbeta för mänskliga rättigheter och 
människors lika värde. När vi blir universitet år 2018 kommer lärosätet att hamna i 
strålkastarljuset, ett aktivt och uppmärksammat arbete med att öka jämställdheten 
inom högskolan kan göra att vi känner att vi lever som vi lär. 
Att vår utbildning, forskning och arbetsmiljö blir bättre eftersom kön inte längre är 
ett dolt urvalskriterium. 
Arbetet med jämställdhetsintegrering är en möjlighet att positionera oss, att vara 
Sveriges exempel på jämställt universitet – det finns stora förväntningar på oss. 
 
Målgrupper 
- Alla medarbetare som direkt eller indirekt kommer att göra/bli berörda av 

förändringar. 
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- Personer med ansvar att leda arbete/uppdrag/frågor som direkt eller indirekt 
berör de tre prioriterade problemområdena. 

 
Målet med kommunikationen 
- Att alla medarbetare ska ha hört talas om problembilden, känna till att 

jämställdhetsintegreringsarbetet pågår och att detta inte är ett valbart arbete, 
och veta hur de kan fördjupa sina kunskaper. 

- Att alla anställda som behöver förändra sitt arbetssätt ska veta varför och hur de 
ska göra det.  

 
Budskap 
Inom två år ska Malmö universitet ha genomfört förändringar som innebär att 
lärosätet arbetar jämställdhetsintegerat. Våra utbildningar, vår forskning och vårt 
sätt att agera påverkar hur samhället ser ut och utvecklas. Det handlar om 
mänskliga rättigheter och som myndighet och lärosäte har Malmö högskola ett 
särskilt ansvar och uppdrag. Nu börjar arbetet med att ta fram rutiner och öka 
kunskaperna i organisationen för att säkerställa likvärdiga möjligheter för kvinnor 
och män. Kön får inte vara ett dolt kriterium för hur du får delta, bli sedd och 
lyssnad på, kan påverka och utvecklas i dina studier eller ditt arbete. 
 
Malmö högskola har valt att arbeta särskilt med: 
 
- Jämställda akademiska karriärvägar med fokus på anställnings-

/befordransprocessen 
Vi ska söka våra medarbetare utifrån kunskap och skicklighet där kön inte 
längre är ett dolt kriterium i urvalsprocessen. För att kunna göra det behöver vi 
arbeta mer reflekterat och genusmedvetet. 

- Jämställdhetsintegrerade forskningsmiljöer 
Kön ska inte vara ett dolt kriterium för hur tid och resurser ges/fördelas för att 
bedriva forskning eller för hur forskare värderas och bedöms i sin meritering. 

- Jämställdhetsintegrerade professionsutbildningar 
Genom att jämställdhetsintegrera professionsutbildningarna ska vi se till att 
studenter som lämnar sina studier har tillräckliga kunskaper om genus och hur 
det görs inom den profession de kommer vara yrkesverksamma inom för att 
kunna bidra till att kvinnor och män får samma makt att forma samhället och 
sitt eget liv. 

 
Arbetets gång så här långt 

• Malmö högskola fick i regleringsbrevet 2016 i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan till 2017-05-15. Handlingsplanen ska beskriva hur Malmö 
högskola ska skapa en verksamhet som är jämställdhetsintegrerad vid 2019 
utgång. 

• Rektor utsåg en styrgrupp som fick i uppdrag att ta fram ett projektdirektiv 
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• Styrgruppen utsåg en arbetsgrupp och referensgrupp samt tog fram en 
projektplan. 

• Arbetsgrupp och referensgrupp har arbetat fram handlingsplanen som 
rektor fattar beslut om innan 15 maj 2017.  

• Sedan uppdraget gavs i regleringsbrevet har det tagits upp vid Malmö 
högskoleövergripande chefsmöten i Malmö högskolans ledning och Malmö 
högskolas ledningsgrupp vid två tillfällen – dels angående 
probleminventeringen tillsammans med Nationella sekretariatet för 
genusforskning-GU och dels en dialog om utkastet till handlingsplan.  

• Det har också diskuterats vid varje fakultets ledningsgrupp vid två tillfällen 
– i samband med probleminventeringen i september 2016 och i dialog om 
utkastet till handlingsplan i februari 2017.  

• Uppdraget har även kort presenterats i underlaget för att bli universitet, i 
årsredovisningen för 2016 och i en artikel i Malmö högskolas 
medarbetarnyhetsbrev hösten 2016. 

 
Aktivitetsplan 

 

Tid-
punkt 

Aktivitet Budskap Målgrupp Kanal Ansvarig 

2016-
2017 

Information om 
handlingsplan 
och uppdrag 

Handlingsplan: 
Vad ska hända/ 
göras, när, 
varför, av vem 

Chefer och 
medarbetare 

-Nyhetsbrev 
-Hemsida 
-Redovisning  
-JämiX 
-Rektor informerar 
-APT:er 

Rektors med stöd 
av samordnare 
och 
kommunikations-
avdelningen 

2017 - 
2018 

Kunskaps-
höjande och 
stödjande 
insatser 

Hur görs genus i 
akademin och 
hur kan det bli 
annorlunda 

Chefer och 
medarbetare 
som ska göra 
förändringar 

-AKL 
-”Stödjare” 

Samordnare 

2017 - 
2019 

Följa och 
synliggöra hur 
förändrings-
arbetet 
fortskrider 

Lärande exempel 
från kollegor om 
hur man kan göra 

Chefer, 
medarbetare 
och kår, 
fackliga 

-Nyhetsbrev 
-Hemsida 
-Chefsmöte 
-Rektor informerar 
 

Rektor 
Dekan 
med stöd av 
samordnare 

2017-
2019 

Synliggöra och 
uppmärksamma 
resultat löpande 

Det går att 
förändra! 

Chefer, 
medarbetare 
och kår, 
fackliga 

-Rektor informerar 
-Hemsida 
-Nyhetsbrev 

Rektors med stöd 
av samordnare 

2020 Synliggöra 
resultat av 
utvärdering 

Vi gjorde det! 
Verksamheten är 
jämställdhets-
integrerad 

Chefer, 
medarbetare 
och kår, 
fackliga 

-Rektor informerar 
-Hemsida 
-Nyhetsbrev 

Rektor med stöd 
av Genus-
kollegiet 
Samordnare 
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Bakgrund	
Sverige har en lång historia av att aktivt verka för kvinnors rättighet med författare som 
Fredrika Bremer och Carl Jonas Love Almqvist som tidigt debatterade och drev den så 
kallade kvinnofrågan. 1960 lade Gunnar Qvist fram den första avhandlingen i Sverige i 
kvinnovetenskap (Qvist, 1960). Sedan 1960-talet har ämnet utvecklats och idag kännetecknas 
genusvetenskapen av analyser av relationen mellan könen och maktordningar i samhället. 
Genom regeringens proposition 1993/94:147 Delad makt och delat ansvar, förordas för första 
gången jämställdhetsintegrering, dvs. att alla politikområden ska analyseras utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. I propositionen presenterades genussystemet för första gången. 
Yvonne Hirdman, professor emerita i historia, pekade på två logiker som hon menade 
genomsyrade vad hon beskrev som alla kända samhällen: könens strikta isärhållande och det 
manliga primatet, dvs. att det som definieras och kategoriseras som manligt värderas högre än 
det som definieras och kategoriseras som kvinnligt. Det är i detta perspektiv som 
regleringsbrevet till Malmö högskola 2016 ska ses. Sakta men säkert har statsförvaltningen 
kommit att anamma och genomsyras av regeringens och riksdagens antagna 
jämställdhetspolitiska mål. Jämställdhet handlar om rättvisa mellan könen. Malmö högskola 
får 2018 universitetsstatus vilket bland annat innebär ökat forskningsuppdrag. Maud Eduards, 
professor emerita i statsvetenskap, har i essäsamlingen Kroppspolitik: Moder Svea och andra 
kvinnor (2012) beskrivit den högre utbildningen och forskningen som en av samhällets 
prestigeverksamheter. Kampen om vem som ska utföra uppdraget, äga samhällets tillit och 
definiera såväl kvalitet som inriktning på det forskningen ska ägna sig åt är, enligt författaren, 
hård och kampen hårdnar ju mer prestigefullt uppdraget är. Universiteten har en historia av att 
vara samhällets elitinstitution där kvinnor och vissa grupper av män inte haft tillträde. Detta är 
svårt att tro idag när kvinnor dominerar i princip alla utbildningar med några få undantag 
(UKÄ, UF 20 SM 1701). Skillnaderna syns emellertid högre upp i hierarkin, bland 
professorer, forskningsledare, handledare och docenter, så även på Malmö högskola(Mah). 

Samtidigt som det finns strukturella faktorer som visar att kvinnor och män har olika 
förutsättningar i akademin (Eduards 2012, SOU 2011:1, Sveriges unga akademi 2014) är det 
viktigt att påpeka att kvinnor och män inte kan betraktas som två homogena grupper (Dalerup 
2010, SOU 2014:34). Kön, dvs att kategoriseras som kvinna eller man samvarierar med andra 
maktordningar (de los Reyes & Mulinari 2005). För att jämställdhetsintegrering ska lyckas är 
det nödvändigt att vidga förståelsen för hur detta sker. Utöver kön är sexuell orientering, 
etnisk tillhörighet och /eller hudfärg, ålder och funktionsnedsättning andra exempel på 
maktordningar som bidrar till skillnader inom och mellan kategorierna kvinnor och män.  

Uppdraget	
För att öka takten på jämställdhetsarbetet har Malmö högskola tillsammans med övriga 
svenska lärosäten i regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag att bidra till att Sverige når de 
jämställdhetspolitiska målen genom att jämställdhetsintegrera sin verksamhet. Det innebär att 
arbetet ska organiseras inom den ordinarie verksamheten. Jämställdhetsintegrering innebär 
"(om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett 
jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av 
processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet" (Europarådet 1998). 
Ur regleringsbrevet: ”Universitet och högskolor ska ta fram en plan för hur lärosätet avser 
utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de 
jämställdhetspolitiska målen (prop 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115), t.ex. i 
fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. 
Planen ska innehålla utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som lärosätet avser att vidta samt 
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genomföras under 2017–2019. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet ska 
integreras och bli en del av lärosätets ordinarie verksamhet, exempelvis i lärosätets 
styrprocesser. Planen ska vara upprättad senast den 15 maj 2017 och redovisning av 
åtgärder och resultat utifrån planen ska ske i varje universitet och högskolas årsredovisning 
för 2017–2019. Universiteten och högskolorna får i sitt arbete med jämställdhetsintegrering 
inhämta stöd från Göteborgs universitet.”1 

Konkret innebär detta att Malmö högskola senast den 15 maj 2017 ska ha upprättat en plan 
för hur jämställdhetsintegreringen ska genomföras. I planen ska framgå vilka aktiviteter som 
ska genomföras och på vilket sätt Malmö högskola ska nå målen. Planen ska innehålla 
problembeskrivning, utvecklingsbehov, mål och konkreta aktiviteter som ska genomföras 
under perioden 2017–2019 samt beskrivning om hur målen ska följas upp.   
I det fördjupade underlaget som Malmö högskola skickat till regeringen inför 
universitetsblivandet framkommer en tydlig bild av ett lärosäte som sedan starten strävat efter 
att i undervisning och forskning driva samhällsutvecklingen genom att bland annat arbeta för 
mänskliga rättigheter och människors lika värde. Detta är frågor som kommer ha ett fortsatt 
fokus. Verksamhetens inriktning på detta mål förutsätter att medarbetare har och upplever sig 
ha likvärdiga möjligheter att utföra sitt uppdrag och till att meritera sig. 
Jämställdhetsintegrering av verksamheten är ett led i detta arbete. Tre problemområden har 
identifierats som särskilt angelägna att fokusera för Malmö högskola: jämställda akademiska 
karriärvägar, jämställdhetsintegrerade forskningsmiljöer och jämställdhetsintegrerade 
professionsutbildningar.  

Utgångspunkter	
• Det utvecklings- och förändringsarbete som beskrivs i handlingsplanen ska göras inom 

ramen för ordinarie verksamhet för att säkerställa att hållbara och varaktiga lösningar tas 
fram för jämställdhetsintegrering av verksamheten.  

• Om oförutsedda händelser uppstår runt möjligheten att genomföra en planerad aktivitet i 
handlingsplanen enligt gällande tidplan, ska en justering av tidplanen göras. Det ska 
tydligt framgå av vilka skäl justeringen av tidplanen är gjord för aktuell aktivitet.  

• Kompetenshöjande insatser under den period som handlingsplanen gäller ska integreras i 
ordinarie utbildning-/mötes-/arbetsstrukturer. Därefter ska dessa kunskapshöjande insatser 
om hur genus görs i akademin integreras i Malmö högskolas introduktionsprogram för 
nya medarbetare/chefer vidare ska all medarbetarutveckling, som till exempel 
högskolepedagogisk utbildning, forskarhandledarutbildning, forskarutbildning och 
ledarutveckling, vara jämställdhetsintegrerad. 

• Styr- och beslutsdokument/-processer ska jämställdhetsintegreras och så långt det är 
möjligt göras i samband med revidering av processer/dokument.   

 
Varje process och beslut behöver analyseras utifrån ett jämställdhetsintegreringsperspektiv så 
att organisationen kan ta ställning till konsekvenserna för jämställdhetsintegreringen – en 
sådan analys bidrar till jämställdhetsintegrering. Arbetet med jämställdhetsintegrering handlar 
om att skapa mer proaktiva styr- och beslutsprocesser/dokument som ställer krav på 
kartläggning och analys av vilka konsekvenser en process eller ett beslut kan få för att bidra 
till ökad jämställdhet i organisationen.  
 
En utförligare beskrivning av hur arbetet ska ledas, organiseras och stödjas finns beskrivet 
under punkten: Genomförande av handlingsplan på sidan 15 i denna handlingsplan. 
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Malmö	högskolas	övergripande	problembild 
Under lång tid har Malmö högskola haft den högsta andelen kvinnor som är professorer i 
Sverige. Även bland akademiska ledare (chefer som leder lärare och forskare) har det sedan 
2005 varit jämställt. De senaste åren har dock andelen män som är docenter och professorer 
ökat i relation till antalet kvinnor. 2012 presenterades rapporten ”Vad innebär jämn 
könsfördelning på mellanchefsnivå för den kvalitativa jämställdheten i organisationen” med 
Tuija Muhonen som huvudförfattare. Rapporten som behandlar Malmö högskolas situation 
visar att både kvinnor och män som är lektorer beskriver att kvinnor och män inte har samma 
möjligheter att göra karriär inom högskolan (Muhonen, 2012, sid 43). När det gäller den 
akademiska meriteringen efter doktorsexamen till docent handlar det om att få möjlighet till 
sammanhängande forskningstid för att fördjupa och bredda sin forskning, att självständigt 
driva projekt och få möjlighet att handleda doktorander för att slutligen antas som docent. 
Nästa steg handlar förutom om ytterligare forskningsinsatser, att få möjlighet att vara 
huvudhandledare för doktorander då det är avgörande för att meritera sig till professor 
(anställningsordning och meritportfölj Malmö högskola). 
 
I Malmö högskolas meritportfölj för professorsbefordran krävs erfarenheter av att ha handlett 
doktorander fram till disputation. På Malmö högskola som helhet är gruppen 
huvudhandledare för doktorander jämställd. Nedbrutet på vetenskapsområden framkommer 
det dock skillnader där det finns både kvinnodominerade och mansdominerande 
handledargrupper, se tabell 1. Av doktorander på Malmö högskola har 48% av kvinnorna och 
56% av männen handledning av både kvinnor och män. För de som handleds av endast 
kvinnor eller endast män är kvinnor i större utsträckning handleda av endast kvinnor. För män 
är skillnaden inte lika stor. se tabell 2. I tabell 3 framgår det att kvinnor som handleds av 
endast kvinnor framförallt finns inom vårdvetenskap och utbildningsvetenskap. Män som 
handleds av endast män finns framförallt inom idrottsvetenskap och odontologi. Vid en 
jämförelse mellan tabell 1 och 3 är det värt att notera hur handeldningsroller och enkönade 
handledningsgrupper ser ut inom Idrottsvetenskap, Hälsa vård välfärd samt Migration, 
urbanisering samhällsomvandling. Handledningen, hur ansvar fördelas mellan 
huvudhandledare och biträdande handledare och hur handledarresurserna utses i relation till 
doktorandens ämnesområde och forskningsfrågor behöver utredas så att kvinnor och män ges 
likvärdiga möjligheter att meritera sig till professor och att doktoranden får relevant stöd i sitt 
avhandlingsarbete. I de fall enkönade handledarkonstellationer uppstår ska skälet till detta 
särskilt motiveras.	
 

Tabell 1: Doktorander 
Malmö högskola okt 2016, 
källa Ladok Huvudhandledare Biträdande handledare 
VETENSKAPSOMRÅDE kvinnor Män Totalt K% M% kvinnor Män Totalt K% M% 
Biomedicinsk vetenskap 2 5 7 29% 71% 2 2 4 50% 50% 
Hälsa, vård och välfärd 17 12 29 59% 41% 29 12 41 71% 29% 
Idrottsvetenskap 1  5 6 17% 83% 7 3 10 70% 30% 
Migration, urbanisering och 
samhällsomvandling 8 6 14 57% 43% 5 6 11 45% 55% 
Nya medier, 
offentligheter och 
gestaltningsformer 3 4 7 43% 57% 2 8 10 20% 80% 
Odontologi 11 15 26 42% 58% 23 21 44 52% 48% 
Utbildningsvetenskap 9 12 21 43% 57% 24 8 32 75% 25% 
Totalt 51 59 110 46% 54% 92 60 152 61% 39% 
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Tabell 2: Doktorander Malmö högskola okt 2016, källa Ladok  
Doktorander  Kvinnor Män Totalt Kvinnor 

% 
Män 
% 

Totalt 
% 

Antal 112 92 204 55% 45% 100% 

Bara kvinnor som handledare 35 8 43 81% 19% 100% 
Bara män som handledare 19 29 48 40% 60% 100% 
Har både kvinnor och män 54 52 106 51% 49% 100% 
Kön ej känt på handledare*   7    
*) då kön på handledare ej anges i Ladok har vi valt att skriva okänt i sju fall.  
	
Tabell 3: Enkönade handledningsgrupper per vetenskapsområde okt 2016, källa Ladok  

VETENSKAPSOMRÅDE 

Doktorand är kvinna Doktorand är man 

Handleds av 
kvinnor 

Handleds 
av män Alla 

Handleds av 
kvinnor 

Handleds 
av män Alla 

Biomedicinsk vetenskap 0 4 4 0 1 1 
Hälsa, vård och välfärd 16 4 20 4 6 10 
Idrottsvetenskap 2 0 2 0 5 5 
Migration, urbanisering och 
samhällsomvandling 4 2 6 0 4 4 
Nya medier, 
offentligheter och 
gestaltningsformer 1 3 4 2 4 6 
Odontologi 4 5 9 1 6 7 
Utbildningsvetenskap 8 1 9 1 3 4 
Totalt 35 19 54 8 29 37 
 
Kvantitativ jämställdhet på Malmö högskola år 2016 2 
• 67% av Malmö högskolas studenter är kvinnor, motsvarande siffra år 2012 var 66%, dvs 

andelen kvinnor är fortsatt hög i jämförelse med andelen män. 
• 57% (60% 2015) av Malmö högskolas doktorander är kvinnor, motsvarande siffra år 2012 

var 64%, trots ökande andel kvinnor på grundutbildningen sjunker andelen kvinnor på 
forskarutbildningen i förhållande till andelen män. 

• 56% (54% 2015) av Malmö högskolas lektorer är kvinnor, motsvarande siffra år 2012 var 
49%, andelen kvinnor ökar i förhållande till andelen män. 

• 39% (44% 2015) av Malmö högskolas docenter är kvinnor, motsvarande siffra år 2012 
var 56%, andelen kvinnor som utnämns till docenter sjunker i förhållande till andelen 
män. 

• 35% (35% 2015) av Malmö högskolas professorer är kvinnor, motsvarande siffra år 2012 
var 35%, andelen kvinnor som uppnått professorskompetens ligger kvar, på en ojämställd 
nivå i förhållande till mäns andel. 

• Utifrån alla anställda vid Malmö högskola har kvinnor 8% lägre medianlön än män, 
motsvarande siffra år 2012 var 7%. I övriga företag/organisationer som deltar i jämiX (se 
fotnot 4) har löneskillnaden mellan kvinnor och män minskat från att kvinnor hade 7% 
lägre lön än män år 2012 till 4% år 2016. Kvinnors löneutveckling är således fortfarande 
på strukturell nivå lönediskriminerade i förhållande till mäns löneutveckling. 
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Kvalitativ jämställdhet Malmö högskola 2010–20123  
• Flertalet män (72%) ansåg att möjligheterna att göra karriär inom högskolan var samma 

för kvinnor och män, kvinnor (41%) delade inte denna uppfattning i lika stor utsträckning. 
• Hos kvinnor som beskrev att de upplevt att familjelivet hade påverkat arbetet negativt och 

som upplevt sexistisk jargong på arbetet fanns det ett tydligt samband med dessa kvinnors 
upplevda ohälsa.  

• De kvinnor som upplevde sin närmaste chef som uppmuntrande och stödjande 
rapporterade bättre hälsa. Chefer som var män tolkade medarbetarnas upplevelse av 
negativ särbehandling som uttryck för personliga egenskaper och som att kvinnor var 
svagare eller mer lättkränkta.  

• Män, både chefer och medarbetare, beskrevs ta större utrymme i möten, medan kvinnor 
däremot ofta blev avbrutna i sina framförande. Detta sa både män och kvinnor, dock 
beskrevs detta oftare av kvinnor.  

• Män uppfattar i mindre omfattning än kvinnor att någon hade blivit utsatt för negativ 
särbehandling på grund av kön på sin arbetsplats och män hade mer sällan själva blivit 
utsatta för osynliggörande, lönediskriminering och annan negativ särbehandling på grund 
av sitt kön. 52% av respondenterna hade upplevt negativ särbehandling vad gäller lön, 
förlöjligande, osynliggörande eller sexistisk jargong De respondenter som hade en man 
som chef hade oftare upplevt negativ särbehandling och sexistisk jargong än de vars chef 
var en kvinna. 

• Oavsett kön upplevde lektorer och professorer att män har bättre möjligheter att göra 
karriär inom högskolan. Vidare hade lektorer oftare än adjunkter märkt av att någon hade 
blivit negativt särbehandlad på grund av kön på arbetsplatsen och hade oftare än adjunkter 
utsatts för sexistisk jargong, osynliggörande och förlöjligande på grund av sitt kön.  

Undersökningen	visar	att	män	har	fördel	i	frågor	som	berör:	
• Akademisk karriärutveckling, meritering och befordran 
• Lön 
• Möjlighet att påverka och delta i beslutsfattande 
• Bemötande 
• Fördelning av arbetstid och resurser kopplat till utbildning, forskning och samverkan 
Högskolan har ett uppdrag att bidra till lösningar på de samhällsutmaningar som Sverige står 
inför när det gäller ojämställdhet i samhället i stort och specifikt i arbetslivet. Uppdraget 
handlar om att Malmö högskola ska öka den kvantitativa och kvalitativa jämställdheten4 i 
organisationen för att erbjuda medarbetare en jämställd arbetsplats och driva en jämställd 
utbildning. 
I Malmö högskolas policy och handlingsplan för jämställdhet och lika villkor finns redan ett 
planerat arbete som kopplar till jämställdhetsintegrering. Flera av de redan planerade (både 
främjande och åtgärdande) insatserna som är beskrivna i handlingsplanen för de kommande 
åren kommer stödja och driva på arbetet. 	
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Prioriterade	problemområden	
	

	
Bild 1 
	
Jämställda	akademiska	karriärvägar	med	fokus	på	anställnings-/befordransprocessen	
	
Samhällsproblem	
Akademin har en lång tradition av utestängning av såväl vetenskapliga perspektiv som 
grupper av människor genom att vara en av samhällets elitinstitutioner. Dagens krav på 
vetenskaplig excellens och internationella prestigeprojekt har bidragit till en snäv form för 
akademisk meritering och akademiskt arbete som resulterat i konkurrenssituationer som hotar 
möjligheter till ny kunskap för att dessa avfärdas som banala, vardagliga, ointressanta och 
utan möjlighet till internationell uppmärksamhet. Den form av maskulinitet och konkurrens 
som kännetecknar maktordningar inom akademin riskerar att bl.a. skapa forskning där 
problemformulering blir ett manligt privilegium och norm. Denna normalisering av det 
maskulina, förment könsneutrala och ”objektiva” osynliggör andra perspektiv.5 Vidare  
belönas kvinnor respektive män olika utifrån stereotypa föreställningar om arbetsuppgifter 
och kompetenser. 
 
Malmö	högskolas	problem	
Trots ambitionen att bidra till att påverka och utveckla, är Malmö högskola en spegling av 
samhället i stort, med könskodade föreställningar om vad som bedöms vara relevant 
forskning, samt föreställningar och normer om hur relevant forskning ska bedrivas. Dessa 
föreställningar påverkar hur beslut fattas, hur arbetsuppgifter och uppdrag fördelas och på 
vilka grunder tilldelning av medel och tid sker. Dessa strukturer är könskodade och premierar 
Malmö högskolas män i sin meritering (Muhonen 2012, sid 29). 
 
I intervjuer med Malmö högskolas dekaner 2012 framkom en del generella förställningar om 
hur kvinnor är. Kvinnor som var lärare uppfattades vara bättre pedagoger, mer engagerade i 
studenterna och mer omhändertagande än lärare som var män. Kvinnornas engagemang i 
studenterna menade dekanerna hade sitt ursprung i en sorts kultur av moderligt 
omhändertagande som kunde leda till en hög arbetsbelastning för dessa kvinnor (jmf 
Muhonen, sid 60).  
 
Vid rekrytering och befordran ska hänsyn tas till vetenskaplig skicklighet, pedagogisk 
skicklighet, skicklighet i samverkan med omgivande samhälle samt ledarskap och 
administrativ skicklighet (förmågan att leda, organisera och kommunicera). Trots skrivningar 

Förändring/omorganisering

Jämställda akademiska karriärvägar 

Jämställdhetsintegrerade forskningsmiljöer

Jämställdhetsintegrerade professionsutbildningar
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och hur de 
omsätts i 
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Styrdokument Bemötande
Värdering
Besluts-
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Agerande

2020
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om en jämn bedömning av dessa faktorer tillmäts de inte samma värde i urvals- och 
befordringsprocessen. Detta gynnar män och missgynnar kvinnor i deras meritering. 
 
I en enkätundersökning till lärare och forskare 2010 framkom att det fanns informella nätverk 
som bestod av män (till exempel kring professor, chefer, tidigare studiekamrater) som 
gynnade männens karriärmöjligheter, till exempel genom att männen erbjöds betydelsefulla 
uppdrag och befattningar, medan kvinnor exkluderades (exempelvis genom undanhållande av 
information och otydliga beslut). Vidare framkom i undersökningen att chefer förväntade sig 
att kvinnor skulle ställa upp och jobba mer med administrativa och mindre meriterande 
arbetsuppgifter. Ett uttryck som ofta förekom i kvinnornas kommentarer och även användes 
av vissa män var ”grabbighet”, som någon hade förtydligat som ”kvinnofientlighet”, alltså 
sammanslutningar som bestod av män och som exkluderade kvinnor, till exempel när det 
gällde forskning. En kvinna säger i en kommentar: ”Det är inom forskningen och hur 
forskningen bedrivs som jämställdheten är som sämst. Män favoriseras kontinuerligt i 
forskningssammanhang, vilket påverkar övriga delar och klimatet på arbetsplatsen” (jmf 
Muhonen, 2012, sid 46). 
	
Utvecklingen av jämställdheten bland Malmö högskolas medarbetare visar på en negativ 
trend inom flera yrkesgrupper. Andelen kvinnor som är professorer har historiskt legat på 
mellan 37–39% men har minskat på senare år till att år 2016 ligga på 35%, se bild 2 och 3.   
 
Även andelen kvinnor som är docenter har minskat från 56% 2012 till 44% 2016. Detta beror 
på att det faktiska antalet män som är docenter har dubblerats mellan åren, medan antalet 
kvinnor som är docenter ligger kvar på samma nivå under den här perioden. Detta bidrar till 
att behålla de könskodade strukturerna inom Malmö högskola. Karriärutvecklingen efter 
doktorsexamen skiljer sig mellan kvinnor och män (se bild 2 och 3).  
 

  
Bild	2:	Akademisk	karriär,	andel	män	vid	Mah		 Bild	3:	Akademisk	karriär,	andel	kvinnor	vid	Mah	

	

Mål - ÅR 2020 ska rekryteringsprocessen vara jämställdhetsintegrerad och kvinnors och 
mäns meriter ska bedömas och värderas likvärdigt oavsett kön.  
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Bild	4:	Nyckelfunktioner,	processer	som	behöver	involveras	i	förändringsarbetet	
	
Aktiviteter	
Revidering av anställningsordning och meritportfölj så att skrivningar grundas i en förståelse 
av hur genus görs i akademin.  
Ansvarig: Rektor, klart 2019. 

 
Kompetenshöjande insatser i hur urval och bedömning kan göras utifrån en genusmedveten 
meritokratisk rekryterings- och befordringsprocess, så att kvinnor och män bedöms utifrån 
meritokratiska värden där kön inte blir ett dolt urvalskriterium.  
Målgrupp: Rektor, prefekt, anställningsnämnd. 
Ansvarig för genomförande: Malmö högskolas HR-avdelning, klart 2018 
 
Meriteringsanställningar för nydisputerade och docentmeritering ska årligen aktivt användas 
för att uppmuntra och stödja en fortsatt meritering efter disputation. Meriteringsanställningar 
ska alltid utlysas och tillsättas i en transparant process där involverade aktörer är medvetna 
om hur kön görs i akademin. Vid lika meriter ska kvinnor erbjudas sådana anställningar 
framför män för att bidra till att andelen kvinnor som är professorer ska öka på sikt. 
Ansvarig: Rektor, dekan, prefekt, årligen. 
 
Ta fram metodstöd för hur sök- och urvalsprocesser för rekrytering och befordring ska 
kvalitetssäkras ur ett genus- och normkritiskt perspektiv så att kvinnor och män bedöms 
utifrån meritokratiska värden där kön inte blir ett dolt urvalskriterium.  
Ansvarig: Rektor, med stöd av samordnare för jämställdhetsintegrering, klart 2019 
 
Rutiner ska utformas/anpassas så att samtliga rekryteringar och befordringsärenden sker med 
beaktande av hur könsbalansen ser ut mellan kvinnor och män på institutionen. 
Ansvarig: Rekryterande prefekt, ordförande i anställningsnämnden, klart 2019 
 
Rutiner ska utformas/anpassas så att alla rekryteringar sker öppet och i konkurrens. 
Ansvarig: Rekryterande prefekt, klart 2017 
 

Högskoleförordningen	-  Anställningsordning 
Meritportfölj	- Riktlinjer	för	rekrytering 
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Utvärdering	
Utvärdering sker i institutions-, fakultets- och rektordialoger, samt i samband med 
årsredovisningen. Utifrån problembild, uppsatta mål och genomförda aktiviteter, redovisas 
resultat och vilka aktiviteter verksamheten behöver arbeta vidare med. 
 
Jämställdhetsintegrerade	forskningsmiljöer	
	
Samhällsproblem	
Maskulinitetsnormer och maktordningar inom akademin riskerar att bl.a. skapa forskning där 
problemformulering blir ett manligt privilegium och den forskande mannen görs till norm. 
Denna normalisering av det maskulina, förment könsneutrala och ”objektiva” osynliggör 
andra problemformuleringar som faller utanför normen och minskar möjligheter till ett 
jämställt samhälle. 
	
Malmö	högskolas	problem	
På Malmö högskola finns könskodade föreställningar om vad som är riktig och viktig 
forskning, samt normer om hur denna forskning ska bedrivas. Föreställningarna ger män 
större möjligheter än kvinnor att påverka i beslutsfattande, kring vilka arbetsuppgifter och 
uppdrag män och kvinnor ska ta på sig samt tilldelning av medel och tid.  

I dagsläget saknas kartläggning och uppföljning av hur interna och externa forskningsmedel 
fördelas mellan kvinnor och män inom Malmö högskola. 

I Tuija Muhonens rapport (2012) framkommer att kvinnor hävdade att män gavs större 
möjligheter till karriärutveckling tack vare att de slapp delta i möten och utföra visa 
administrativa arbetsuppgifter och istället kunde ägna sig åt sin forskning och därmed 
meritera sig, med en snabbare karriärutveckling som följd. (Muhonen, 2012, sid 64). 

Liisa Husu (2005) som studerat kvinnors och mäns villkor inom akademin konstaterar att den 
kännetecknas av informella nätverk av män i vilka kvinnor utesluts, att så var fallet framkom 
även i studien vid Malmö högskola. Denna typ av nätverk hade inte någon självklar koppling 
till dekaner eller mellanchefer utan kunde lika gärna vara kopplade till vetenskapliga ledare 
eller uppstått genom kollegiala band eller vänskapsrelationer som utvecklats under 
studietiden. Det visade sig också att såväl kvinnor som män bidrog till att upprätthålla 
maktordningen mellan könen (Hirdman, 1988). I studien ger kvinnor uttryck för att deras 
kompetenser osynliggjordes och att de inte fick bekräftelse. Kvinnor i fokusgrupperna och i 
enkätsvaren beskriver hur yngre män hjälps fram. Det fanns dessutom en större tolerans för 
mäns misstag och tillkortakommande än för kvinnors bland både kollegor, chefer och 
studenter (Muhonen, 2012, sid 64).   

En meriteringsanställning för nydisputerade ger förutsättningar för ämnesfördjupning och 
träning i akademiskt ledarskap genom forskning och uppdrag som biträdande handledare till 
doktorander. Karriärvägarna efter disputation är idag varken tillräckliga eller tydliga vid 
Malmö högskola.  
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Bild	5:	Nyckelfunktioner,	processer	som	behöver	involveras	i	förändringsarbetet	
	
Forskningens	villkor	–	medelstilldelning		
 
Mål - År 2020 bereder, bedömer och fattar chefer samt ordförande i beredningar/nämnder och 
handledare beslut på meritokratiska grunder, och med kunskap om vilka normer som 
traditionellt råder och hur könskodning görs i akademin för att säkerställa att resurser för 
meritering erbjuds kvinnor och män på likvärdiga grunder och utan könsdiskriminering. 
 
Aktiviteter	
Kompetenshöjande insatser om kvinnor och mäns villkor i akademin utifrån genus-
/intersektionella perspektiv till de som erbjuder stöd vid t.ex. ansökning av externa 
forskningsmedel och till dem som skriver styrdokument, processbeskrivningar etc.  
Målgrupp: Nyckelpersoner inom gemensamt verksamhetsstöd och processledare.  
Ansvarig för genomförande: HR-avdelningen, klart 2018. 
 
Kompetenshöjande insatser om kvinnor och mäns villkor i akademin utifrån genus-
/intersektionella perspektiv till de som bereder och fattar beslut om forskningsmedel och tid 
för att ansöka om medel för forskning. 
Målgrupp: chefer samt ordförande i beredningar/nämnder.  
Ansvarig för genomförande: HR-avdelningen, klart 2018. 
 
Framtagande av modell för kartläggning och uppföljning av hur forskningsmedel fördelas 
mellan kvinnor och män utifrån meritokratisk grund så att fördelningen inte får ojämställda 
konsekvenser. Modellen ska framöver användas vid budget och budgetuppföljning inom 
Malmö högskola. 
Ansvarig: Rektor med stöd av ekonomiavdelningen, klart 2019.  
Utvärdering	
Utvärdering sker i institutions-, fakultets- och rektordialoger, samt i samband med 
årsredovisningen. Utifrån problembild, uppsatta mål och genomförda aktiviteter, redovisas 
resultat och vilka aktiviteter verksamheten behöver arbeta vidare med. 
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Forskningens	villkor	–	meritering	
 
Mål - År 2020 arbetar forskningsledare, handledare och prefekter jämställdhetsintegrerat och 
är medvetna om hur normer och könskodning görs i akademin vilket bidrar till att säkerställa 
likvärdiga möjligheter till meritering för kvinnor och män. 
	
Aktiviteter		
Genomföra kunskapshöjande insatser om hur genus-/intersektionella perspektiv kan förstås i 
akademin. Föra en dialog om hur:  
• ojämställda strukturer som ger kvinnor mindre taltid på möten, mer administrativa 

uppgifter, etc kan brytas och förändras.  
• manlig sexism kan brytas och hur mäns bemötande av kvinnor kan förändras.  
Målgrupp: Forskningsledare, handledare och dekaner, prefekter.  
Ansvarig för genomförande: HR-avdelningen, klart 2018.  
 
Transparanta jämställdhetsintegrerade processer och riktlinjer ska utvecklas för att utse 
huvud- och bihandledare till doktorander. Dessa ska ingå i kvalitetsramverket för utbildning 
på forskarnivå. En doktorand bör ha en handledare som är både kvinnor och män. Inför beslut 
om huvudhandledare och handledare ska därför en kartläggning av kompetenser göras av 
varje ämnes handledarkollegium.  Beslutet om handledare ska utgå från kompetens inom 
doktorandens forskningsområde, meritokratisk grund och kunskap om hur genus görs i 
akademien. Kvinnor och män ska ges likvärdiga möjligheter att meritera sig genom 
handledning, underrepresenterat kön ska vid likvärdiga meriter ges företräde att handleda 
doktorander. Om skäl föreligger för enkönade handledargrupper ska detta särskilt motiveras.  
Ansvarig: Rektor, forskningsberedningen.  
	
Chefs-/ledar-/forskningsledarutveckling samt handledarutbildning ska vara jämställdhets-
integrerad och belysa hur genus görs i akademin. För att säkerställa att kunskap finns för att 
kunna göra de förändringar som krävs för att leda jämställt och säkerställa att kvinnor och 
män får likvärdiga villkor för att meritera sig utifrån tjänstplanering, möjlighet att delta i 
nätverk, seminarium, uppdrag som är meriterande, etc.  
Målgrupp: handledare, ledare, chefer och forskningsledare.  
Ansvarig: HR-avdelningen i samarbete med AKL, klart 2018.  
 
Ta fram/se över metodstöd till forskningsledare, professorer, forskningskoordinatorer, 
m.fl. vid bedömning och värdering samt prioritering som bygger på en medvetenhet om hur 
genus görs i akademin.  
Ansvarig: Rektor med stöd av samordnare för jämställdhetsintegrering, klart 2018. 
 
Kontinuerligt göra genusmedvetna och normkritiska kartläggningar och analyser av hur 
fördelning av uppdrag, tid och ekonomiska resurser fördelas mellan kvinnor och män inom 
Malmö högskolas olika verksamheter, exempelvis forskningscentrum, nätverk, institutioner, 
plattformar. Göra eventuella förändringar för att kvinnor och män ska ha likvärdiga 
möjligheter att meritera sig 
Ansvarig: Prefekt, årligen.  
 
Utvärdering	
Utvärdering sker i institutions-, fakultets- och rektordialoger, samt i samband med 
årsredovisningen. Utifrån problembild, uppsatta mål och genomförda aktiviteter, redovisas 
resultat och vilka aktiviteter verksamheten behöver arbeta vidare med. 
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Jämställdhetsintegrerade	professionsutbildningar	
	
Samhällsproblem	
Könsbundna studieval gör att en könssegregerad arbetsmarknad bibehålls och att ekonomisk 
ojämställdhet riskerar att bestå, liksom vem som utövar makt och inflytande i samhället. Risk 
finns för felbedömningar/ bemötande på grund av genusbias. Utan kunskaper i 
intersektionella perspektiv riskerar yrkesverksamma att bidra till att upprätthålla 
könsstereotyper och maktordningar i sin professionsutövning 
 
Problem	Malmö	högskola	
Många av professionsutbildningarna har idag en könsobalans i studentgrupperna.  
 
Tabell 3: Uttagna yrkesexamina 2016, där dominerande är mer än 60% för aktuellt kön. 
(Källa: Malmö högskolas årsredovisning 2016)  
Kvinnodominerade Mansdominerade  Jämställda (inom 40–60 procent) 
Socionom Högskoleingenjör Biomedicinsk analytiker 
Specialpedagog  Tandläkare 
Sjuksköterska   
Lärare *) 
Tandhygienist 
Studie- och yrkesvägledare  
Tandtekniker  
Speciallärare  
Specialistsjuksköterska  
*) Gäller ej idrottslärareutbildningen, vilken är mansdominerad. 
 
Malmö högskolas professionsutbildningar har utvärderats av Malmö högskolas 
genuskollegium.6 Resultatet visar att utbildningarna helt eller delvis saknar ett integrerat 
genusperspektiv ifråga om innehåll, undervisningsformer och litteratur.	
	
Studenterna ges idag inte tillräckliga förutsättningar för att säkerställa ett likvärdigt 
yrkesutövande i sina kommande yrkesroller. Det innebär att studenterna på 
professionsutbildningarna helt eller delvis saknar redskap för att göra analyser inom sina 
professionsområden. I förlängningen kan detta leda till felbedömningar/-bemötande i 
kommande yrkesutövande. 
 
Mål - År 2020 lämnar studenter Malmö universitet med tillräckliga kunskaper om genus och 
jämställdhet för att i sitt arbete på organisatorisk-, grupp- och individnivå säkerställa ett 
likvärdigt och professionellt agerande. 
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Bild	6:	Nyckelfunktioner,	processer	som	behöver	involveras	i	förändringsarbetet	
	
Aktiviteter	
Utbildningsplaner, kursplaner, lärandemål, lokala examensmål, kursguide, kurslitteratur, 
undervisningsformer och utbildningsinformation granskas och revideras utifrån de nationella 
jämställdhetspolitiska målen.   
Ansvarig: Programansvarig, kursansvarig, klart 2019. 
 
Aktuell forskning om genus inom respektive professionsområde kopplas till examensmålen. 
Ansvarig: Programansvarig, kursansvarig klart 2019 

 
Kunskapsstöd utformas för hur programansvariga och kursansvariga kan utforma 
jämställdhetsintegrerade kurs- och lärandemål på grund- och avancerad nivå.  
Ansvarig: Samordnare för jämställdhetsintegrering med stöd av genuskollegiet och AKL, 
klart 2018. 
 
Översyn av kvalitetsramverket för utbildningen så att den bidrar till jämställdhetsintegrering 
ifråga om utbildningens innehåll, litteratur, undervisning och examination. Ett metodstöd för 
utvärdering och uppföljning av en jämställhetsintegrerad professionsutbildning utarbetas och 
kopplas till kvalitetsramverket för utbildning.  
Ansvar: Prorektor, klart 2020 
	
Utvärdering	
Utvärdering sker i institutions-, fakultets- och rektordialoger, samt i samband med 
årsredovisningen. Utifrån problembild, uppsatta mål och genomförda aktiviteter, redovisas 
resultat och vilka aktiviteter verksamheten behöver arbeta vidare med. 
 
Genuskollegiet genomför en ny utvärdering för att se i vilken utsträckning frågor lyfts 
gällande genus och andra maktordningar i våra professionsutbildningar 2020.  
 

Examensmål	–	Kvalitetsramverk	-	
Yrkesetiska	regler	

	

Beslut: 
Fakultet 
Institution	 

Stödprocesser: 
Utbildnings-
administration 

Studenter,	undervisande	medarbetare,	samhälle 

Forskning:	
Professions-
forskning	
om	genus	

Utbildning: 
Program-
ansvarig 
Kursansvarig 

Samverkan: 
Praktik-
samordnare 

Kärnverksamhet 
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Genomförande	av	handlingsplan	
Malmö högskolas sammanhållna handlingsplan visar vilka förändringar som ska genomföras 
under perioden 2017–2019, för att jämställdhetsintegrera verksamheten och på sikt skapa en 
jämställd organisation.   
Jämställdhetsintegrering innebär att förändringsarbetet ska integreras i ordinarie arbete. 
Ansvaret för jämställdhetsintegreringen ligger hos rektor som delegerar till de med ansvar, 
mandat och befogenheter inom verksamheten. Syftet med delegering är att bestående 
utvecklingsarbete, såsom jämställdhetsintegrering måste vara förankrad i verksamheten, hos 
medarbetare med kunskaper om de aktiviteter som utförs.  	
Erfarenheter från tidigare genomförda kvalitetsarbeten för jämställdhetsintegrering visar att 
kompetenshöjande aktiviteter till nyckelpersoner och nyckelgrupper har avgörande betydelse 
för hur uppdraget tas emot och genomförs. De som ska leda förändringen måste förstå 
uppdraget ur såväl teoretiskt som praktiskt och organisatoriskt perspektiv. Förståelse för 
uppdraget handlar om att identifiera och acceptera problembilden och dess komplexitet samt 
utveckla idéer om hur de identifierade problemen kan lösas. När det gäller 
jämställdhetsintegrering krävs kunskap om vad ett genusperspektiv innebär, vad ett 
normkritiskt perspektiv och förhållningssätt innebär, samt hur intersektionella perspektiv kan 
användas för att förstå hur kön, etnicitet, ålder, funktionell förmåga, trosuppfattning och 
sexuell orientering på olika sätt strukturerar villkoren för medarbetare och studenter i 
högskolan. Det krävs också kunskap om hur förmågan att förstå dessa villkor påverkar 
studenternas framtida förhållningssätt i sin profession, genom vilken de bidrar till mer 
jämställdhet i samhället. Att förstå hur genus görs i den egna verksamheten är en förutsättning 
för att kunna förändra. Formerna för kompetenshöjande aktiviteter behöver utformas i dialog 
med respektive nyckelgrupper för att möta de behov som verksamheterna har. 
Redan nu finns två samordnare för jämställdhetsintegrering vid Mah. I nästa fas av 
utvecklingsarbetet kommer det att behövas både stödpersoner att vända sig till med frågor av 
teoretisk karaktär och personer som kan bidra med metodstöd i hur 
kartläggning/analys/förändring/omorganisering kan genomföras på ett relevant sätt för 
verksamheten. Det finns flera exempel på framgångsrikt förändringsarbete som tagit hjälp av 
genus- och jämställdhetsstöd. Stödet för genus- och jämställdhet ska ha kunskap om genus 
och hur det görs i den akademiska verksamheten och finnas tillgängliga som stöd för 
verksamheterna under den tid som uppdraget ska genomföras. Stödet ska vara välförankrade 
inom utbildning, forskning eller med erfarenhet från arbete i anställningsnämnd. Genus och 
jämställdhetsstödets insatser bygger på att verksamheten ber om hjälp med hur och med vad 
som behöver göras och deras närvaro ska framför allt uppfattas som hjälp till självhjälp. 
Uppdraget som stöd för genus- och jämställdhetsintegrering handlar om att (utan att ta över 
uppdraget/görandet av förändring) ge medarbetare och chefer stöd i deras arbete med att 
identifiera problem, kartlägga, analysera och göra erforderliga förändringar för att 
jämställdhetsintegrera verksamheten. Ansvaret för uppdraget och genomförandet av 
jämställdhetsintegreringen är de identifierade nyckelpersonernas, dvs. de som vanligtvis leder 
och genomför de aktiviteter som ryms inom verksamheten.    
Implementering av kvalitativt jämställdhetsarbete som tar fasta på normer och föreställningar 
om kön och vad dessa föreställningar bidrar till ifråga om könsstereotypa utbildningsval, 
könsbiased litteratur på utbildningarna, för givet tagande av kvalifikationer av kvinnor och 
män i olika medarbetarkategorier och bedömningar av kvinnors och mäns kvalifikationer, är 
en lärandeprocess som tar tid i anspråk.  Det är därför viktigt att ta hänsyn till tidsaspekten för 
att de som leder förändringarna ska ha rimliga möjligheter att genomföra dessa med god 
kvalité. 
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Budget	
Ekonomiska	förutsättningar	för	Mah	övergripande	insatser	för	att	stödja	verksamheten	i	
kommande	omorganiserings-/förändringsarbete	fastställs	i	budgetprocessen	för	2017.		

Kommunikationsplan	
Se	bilaga	1	

Fotnot		
																																																								
1	Regleringsbrev för budget år 2016 avseende universitet och högskolor 
2 Siffrorna är framtagna i samarbete med Jimi, Nyckeltalsinstitutet. 164 organisationer med 564 000 
medarbetare deltar i nyckeltalen från både privat och offentlig sektor. 
3 Vad innebär jämn könsfördelning på mellanchefsnivå för den kvalitativa jämställdheten i 
organisationen? Av Tuija Muhonen m.fl. (september 2012) 
4 Kvalitativ jämställdhet sätter fokus på normer och normeringar av olika förhållande i organisationen. 
Det innebär att med hjälp av kunskaper om genusvetenskap (Gothlin, 1999; Mark, 2007; Thurén 2003) 
ifrågasätta normer som uppfattas som normala. För att uppnå kvalitativ jämställdhet måste man ta 
tillvara både kvinnor och mäns kunskaper, erfarenheter, synpunkter, värderingar och livsvillkor och 
låta dem påverka utformningen och utvecklingen av verksamheten. 
5 Hans Excellens: om miljardsatsningarna på starka forskningsmiljöer av Ulf Sandström Agnes Wold 
Birgitta Jordansson Björn Ohlsson Åsa Smedberg.  
6 Se rapport från Genuskollegiet (Inventering av genusperspektiv i några utbildningar vid Malmö 
högskola, en pilotstudie av Anna Maria Hellborg, Idrottsvetenskap Ann-Mari Campbell, 
Vårdvetenskap Jonas Alwall, Urbana Studier. På uppdrag av Genusvetenskapliga kollegiet vid Malmö 
Högskola, januari 2015). 
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