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Förord 
 
 
När jämställdhetsrådet vid Umeå universitet 2004 inledde arbetet 
med att revidera universitetets jämställdhetspolicy, ställde student-
representanterna bland annat frågan om det var möjligt att certifiera 
jämställdhetsarbete. I policyprogrammet ”För ett jämställt universitet 
2010” öppnades möjligheten till en frivillig jämställdhetscertifiering. 
Det var dock uppenbart att det inte var helt klart vad certifiering 
innebar, vad som skulle certifieras och hur man skulle eller kunde 
arbeta med frågorna.  
 
För att ge frågan om jämställdhetscertifiering en ordentlig genom-
lysning gav jämställdhetsrådet FD Jessika Wide uppdraget att skriva 
en rapport om detta utifrån den verksamhet som bedrivs vid Umeå 
universitet. Det finns i rapporten ett tydligt fokus på institutionernas 
verksamhet och den utbildning som bedrivs. Detta innebär inte att 
jämställdhetscertifiering är förbehållen institutionerna, utan självklart 
bör en certifiering på sikt omfatta all verksamhet vid ett universitet.  
 
Det fanns när arbetet inleddes ingenting skrivet om jämställdhets-
certifiering av högre utbildning. Detta innebär att rapporten ger oss 
ny betydelsefull kunskap. 
  
Processen att praktiskt genomföra en jämställdhetscertifiering förs nu 
på andra arenor inom universitet och får där konkurrera med andra 
förslag till förbättring av universitetets verksamhet. Oavsett hur den 
beslutsprocessen utfaller har Jessika Wides rapport tillfört kunskaper 
som kommer till nytta i det fortsatta jämställdhetsarbetet vid Umeå 
universitet i synnerhet och övriga lärosäten i allmänhet. 
 
 
Umeå i september 2007 
 
 
Karin Ågren 
Jämställdhetsrådets ordförande 
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Bakgrund 

 
I slutet av 1990-talet kom Kvinnomaktutredningen med sitt slut-
betänkande. Ett förslag i detta var att prova möjligheten att införa ett 
system för märkning av företag ur ett jämställdhetsperspektiv. Detta 
var tänkt att likna systemen för märkning inom miljöområdet. Syftet 
var att öka takten på jämställdhetsarbetet i Sverige. Genom systemet 
för frivillig jämställdhetsmärkning skulle konsumenttrycket leda till 
att jämställdhet integreras i såväl närings- och föreningsverksamhet 
som offentlig förvaltning.1  
 
I utredningen nämns även att universitet och andra offentliga 
institutioner borde kunna jämställdhetsmärkas.2 Därpå följde såväl 
förstudier som offentliga utredningar om frivillig jämställdhetsmärk-
ning. I en departementsstencil står det: 

 
Universiteten och högskolorna präglas i allmänhet även av en 
struktur och ”tradition” som innebär att enbart tio procent av 
professurer innehas av kvinnor. En jämställdhetsmärkning för att 
vägleda blivande studenter är en möjlighet. En jämställdhets-
märkning ska säga att tjänsten/servicen är mer utvecklad och 
anpassad efter både kvinnors och mäns behov/önskemål än vad 
andra jämförbara tjänster är.3 
 

På Umeå universitet råder det, precis som på andra universitet och 
högskolor, stora skillnader i könsfördelning mellan t.ex. olika ämnen 
och fakulteter, både vad gäller studenter och lärare. Föreliggande 
rapport är resultatet av ett uppdrag att ta fram ett förslag på hur man 
skulle kunna arbeta med frivillig jämställdhetscertifiering vid Umeå 
universitet. Uppdraget har gjorts utifrån Umeå universitetets policy-
program för jämställdhet, ”För ett jämställt universitet 2010”, som 
fastställdes av universitetsstyrelsen i februari 2006.  
 

                                                 
1  SOU 1998:6, Ty makten är din… Myten om det rationella arbetslivet och det 

jämställda Sverige. Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekono-
miska resurser mellan kvinnor och män, s. 18. 

2  Ibid. 
3  Ds 1998:49, Jämställdhetsmärkning. Konsumentmakt för ett jämställt samhälle, 

Arbetsmarknadsdepartementet, s. 20. 



 2 

Enligt policyprogrammet är syftet med en frivillig jämställdhets-
certifiering att Umeå universitet skall bli ett ledande universitet inom 
jämställdhetsområdet. Certifieringen skall höja medvetenheten om 
vikten av jämställdhetsarbete samt öka kvaliteten i verksamheten.4 
Genom egen analys och egna utvecklingsinsatser skall institutioner 
och enheter kunna ansöka om att få sina kurser och utbildnings-
program jämställdhetscertifierade. Jämställdhetscertifieringen förvän-
tas bli ett viktigt konkurrensinstrument vid rekrytering av både 
studenter och personal.5  
 
I policyprogrammet anges att kriterierna för ansökan om en frivillig 
jämställdhetscertifiering bör baseras på såväl kvantitativt som kvalita-
tivt jämställdhetsarbete; såväl externt som internt jämställdhetsarbete; 
samt såväl jämställdhetsarbete riktat mot studenter som mot anställ-
da. Dessutom anges att institutionerna och enheterna själva skall 
kunna fastställa ytterligare kriterier, t.ex. i samråd med jämställdhets-
handläggarna på fakultetsnivå.6 
 
I arbetet med föreliggande rapport har tidigare förslag utgjort en 
viktig utgångspunkt.7 Under arbetets gång har de dock kommit att 
omarbetas och delvis fått en ny riktning. Mest tonvikt har lagts vid 
att mejsla ut kriterier som kan utgöra ett utvärderingsunderlag för 
jämställdhetscertifieringen samt att ge ett förslag på organisation 
kring själva certifieringsprocessen. Båda dessa faktorer är centrala för 
att säkra den kvalitet som förknippas med en certifierad verksamhet.  
 
Ett mål med rapporten har varit att ta fram ett utvärderingsunderlag 
som gör det möjligt för alla universitetets institutioner att ansöka om 
jämställdhetscertifiering, så länge de uppfyller de formella krav som 
ställs på aktivt jämställdhetsarbete. Ingen institution skall således ”dis-
kvalificeras” p.g.a. dess storlek eller ämnesområde. Detta innebär att 

                                                 
4  För ett jämställt universitet 2010. Policyprogram för jämställdhet vid Umeå 

universitet 2006-2010, Jämställdhetsrådet, Umeå universitet, 2006, s. 13. 
5  Ibid., s. 7. 
6  Ibid., s. 13. 
7  Dessa förslag redovisas såväl i policyprogrammet för jämställdhet som i olika 

stenciler, t.ex. stencilen Diskussioner om en frivillig jämställdhetscertifiering på 
Umeå universitet från januari 2005. 
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framför allt det externa jämställdhetsarbetet, som ges en central be-
tydelse i universitetets tidigare förslag, har tonats ner.  
 
I rapporten ges dessutom kvantitativt jämställdhetsarbete snarare 
betydelsen ”kartlägga och problematisera” än ”aktivt förändra”, d.v.s. 
fokus förflyttas från det kvantitativa till det kvalitativa jämställd-
hetsarbetet. Samtidigt som vissa delar tonas ner, har istället genus-
perspektivet och den könsmedvetna pedagogiken i utbildningen lyfts 
fram som centrala underlag för jämställdhetscertifieringen.  
 
Föreliggande rapport är författad av Jessika Wide. Rapporten har 
författats i samarbete med en referensgrupp bestående av Maria 
Eskilsson, Stefan Larsson och Anette Renström på POU-enheten, 
Umeå universitet samt Eva Magnusson och Karin Ågren från 
Jämställdhetsrådet, Umeå universitet.  
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Varför jämställdhetscertifiering? 

 
Jämställdhetscertifiering är inte ett mål i sig, utan ett medel för att nå 
andra mål.8 Detta beskrivs t.ex. enligt följande i en departements-
stencil: 

 
Den centrala drivkraften för en jämställdhetsmärkning är att 
motverka orättvisor. Syftet är att undanröja kön som en av-
görande faktor för vilken lön, vilket arbete eller vilken tjänst eller 
service som människor får. Jämställdhetsmärkningen ska verka 
för att kvinnor och män har lika villkor.9 
 

Utgångspunkten för arbetet med jämställdhetscertifieringen är att den 
på flera sätt kommer att vara positiv för Umeå universitet.  

(1) Jämställdhetsarbetet vid Umeå universitet fördjupas 

Jämställdhetscertifieringen är tänkt att bli en del i universitetets aktiva 
jämställdhetsarbete och förväntas att stimulera och fördjupa detta. Ett 
förbättrat jämställdhetsarbete leder till en ökad kvalitet i verksamhe-
ten såväl som en bättre arbetsmiljö för både studenter och anställda. 
Jämställdhetscertifieringen kommer sannolikt även att stärka före-
komsten av ett genusperspektiv i utbildningen vid universitetet samt 
att fördjupa arbetet med en könsmedveten pedagogik. 

(2) Umeå universitet blir en förebild 

Det är troligt att Umeå universitet kommer att få mycket uppmärk-
samhet för sitt arbete med jämställdhetscertifiering, eftersom det fort-
farande är väldigt ovanligt med jämställdhetscertifierad verksamhet. 
Det finns inte något universitet eller högskola som tillämpar jäm-
ställdhetscertifiering eller något liknande. Umeå universitet ges 
således möjlighet att vara en föregångare och en förebild bland 
Sveriges universitet och högskolor.  

                                                 
8  Ds 1998:49, s. 35. 
9  Ibid., s. 78. 
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(3) Ett viktigt konkurrensinstrument för Umeå universitet… 

Jämställdhetscertifieringen av kurser och program är en kvalitets-
stämpel gällande såväl utbildningens innehåll och pedagogik som 
studenternas arbetsmiljö. Detta kommer sannolikt att attrahera 
studenter till Umeå universitet. De studenter som väljer att läsa jäm-
ställdhetscertifierade kurser eller program ges möjlighet att skaffa sig 
en jämställdhetsprofil på sin utbildning, vilket borde vara attraktivt. 

(4) … men också för institutionerna och enheterna 

Jämställdhetscertifieringen innebär även fördelar för de enskilda 
institutionerna. Eftersom jämställdhetscertifierade kurser förmodligen 
kommer att upplevas som intressanta av många studenter, kommer 
det att innebära konkurrensfördelar och en möjlighet för institutioner 
att profilera sig. Förekomsten av jämställdhetscertifierade kurser kan 
ses som ett bevis för att institutionen är framgångsrik med sitt jäm-
ställdhetsarbete i stort. Institutionen kan använda sig av detta i olika 
marknadsföringssammanhang. Jämställdhetscertifierade kurser bör 
märkas med en speciell logotyp i t.ex. kurskatalogen, men institutio-
nen bör även få använda en speciell logotyp på hemsidan och i andra 
sammanhang, t.ex. med texten ”Här bedrivs jämställdhetscertifierad 
verksamhet” eller ”Vi erbjuder jämställdhetscertifierade kurser”. Dess-
utom kan ekonomiska medel komma att ges till institutioner som 
erbjuder jämställdhetscertifierade kurser, i form av antingen en lite 
högre studentpeng eller s.k. matchningspengar.  

(5) Möjligheter för studenterna 

Jämställdhetscertifieringen kommer att vara en stor möjlighet för 
studenter som vill profilera sig mot jämställdhetsarbete och genus-
kompetens. Det bör finnas en möjlighet för studenterna att ansöka 
om att få sin examen jämställdhetscertifierad, antingen genom att 
enstaka jämställdhetscertifierade kurser markeras i examensbeviset 
eller att hela examen jämställdhetscertifieras om en viss andel av 
kurserna är certifierade. I det senare fallet är ett rimligt krav att 
studentens uppsats eller examensarbete skall ha ett tydligt genus-
perspektiv.  
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Jämställdhet och genus, certifiering och 

märkning – bakgrund och begrepp 

Definitioner av centrala begrepp 

Jämställdhet 

För att jämställdhetscertifieringen skall vara praktiskt genomförbar 
krävs det enkla och tydliga definitioner av centrala begrepp. En första 
viktig skiljelinje går mellan jämställdhet och jämlikhet. Jämlikhet 
handlar om att alla människor skall ha samma rättigheter och skyldig-
heter oberoende av faktorer såsom kön, etnisk tillhörighet, religion 
och annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. 
Jämställdhet är ett snävare begrepp, som är avgränsat till att bara 
handla om kön:  

 
Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att 
forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjlig-
heter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.10  
 

Man kan prata om jämställdhet inom såväl samhällets offentliga sfär 
som dess privata sfär. Den offentliga sfären innefattar t.ex. arbets-
marknad, politik, föreningsliv och utbildning, medan den privata 
sfären främst avser hem och familj. 
 
Det finns dels en kvantitativ aspekt av jämställdhet, dels en kvalitativ 
aspekt. Kvantitativ jämställdhet handlar om en jämn fördelning 
mellan kvinnor och män med avseende på t.ex. närvaro, inflytande-
möjligheter och lön. Ofta anses könsfördelningen vara jämn när båda 
könen är representerade med minst 40 procent vardera. Kvalitativ 
jämställdhet innebär att både kvinnors och mäns kunskaper, erfaren-
heter och värderingar tas tillvara och får berika och påverka utveck-
lingen.11  
 

                                                 
10  SCB (2006) På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet, Statistiska 

centralbyrån, Stockholm, s. 5. 
11  Ibid. 



 7 

På så sätt handlar kvantitativt jämställdhetsarbete inom universitets-
världen om att t.ex. se över könsfördelningen bland studenter och 
anställda och att aktivt arbeta för att uppnå en jämn eller i alla fall 
jämnare könsfördelning. Ibland är det hälften kvinnor, hälften män 
som eftersträvas; ibland är det förhållandet 40-60 som ses som ett 
tillräckligt mål. I Umeå universitets jämställdhetspolicy står det t.ex. 
att en utgångspunkt för universitetets jämställdhetsarbete är att: 

 
… alla arbetsplatser skall sträva efter en jämn könsfördelning 
(med jämn könsfördelning avses att det finns minst 40 procent 
av vardera könet) inom olika anställnings- och studerandekate-
gorier och att denna strävan även omfattar könsfördelningen på 
programutbildningar och kurser.12  
 

Kvalitativt jämställdhetsarbete handlar om att både kvinnors och mäns 
kunskaper, erfarenheter, intressen och värderingar beaktas och 
värderas lika t.ex. vid planering av verksamhet och utformning av 
examination. Dessutom är kontinuerlig utvärdering och strävan efter 
förbättring en viktig del i det kvalitativa jämställdhetsarbetet. Ett 
annat exempel är att på olika sätt möjliggöra och förenkla för både 
studenter och anställda att kombinera föräldraskap med studier 
respektive arbete samt att motverka sexuella trakasserier.13  
 
Jämställdhetsarbete kan vara antingen internt eller externt. Internt 
jämställdhetsarbete riktar sig mot dem som befinner sig inom den 
egna verksamheten, medan externt jämställdhetsarbete riktar sig mot 
människor utanför den egna verksamheten.14 

Genus och genusperspektiv 

Med genus avses vanligtvis hur traditioner, handlingar och idéer 
formar vad som anses vara kvinnligt och manligt eller ”… tankar/ 
praktiker/vanor/föreställningar om människor som kön”15. Det kan 
också beskrivas som de kulturella och sociala betydelser som ges åt 

                                                 
12  För ett jämställt universitet 2010, s. 3. 
13  Ibid. 
14  SOU 2002:30, Märk-värdig jämställdhet. Slutbetänkande av FRIJA. Utred-

ningen om frivillig jämställdhetsmärkning av produkter och tjänster, s. 49. 
15  Hirdman, Yvonne (2001) Genus – om det stabilas föränderliga former, Liber, 

Malmö, s. 14. 
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människors könstillhörigheter. Vad som uppfattas som manligt res-
pektive kvinnligt ses således inte som naturgivet och självklart, utan 
kan variera över tid och mellan rum. Begreppet genus innebär dess-
utom att relationen mellan könen ställs i fokus.16   
 
Ett genusperspektiv är ”… ett verktyg för att belysa, beskriva och ana-
lysera relationer mellan könen”17. Ett genusperspektiv på utbildning 
innebär alltså såväl en teoretisk problematisering av kursinnehållet 
som en mer empirisk redogörelse och analys där genus eller kön lyfts 
in, t.ex. hur något i samhället kan påverka kvinnor och män olika. 
Det kan också handla om ett vetenskapsteoretiskt perspektiv. Hur 
detta kan göras i realiteten varierar mellan olika ämnen.  

Könsmedveten pedagogik 

Medan genusperspektiv handlar om undervisningens innehåll, hand-
lar könsmedveten pedagogik om undervisningens form. Ibland pratar 
man också om ”genus som innehåll” och ”genus som form”.18 Det 
förstnämnda avser helt enkelt ett genusperspektiv på utbildningens 
innehåll, medan det senare avser en könsmedveten pedagogik.19  
 
I föreliggande rapport används begreppet könsmedveten pedagogik 
istället för ”genus som form”. Anledningen är att en könsmedveten 
pedagogik kan anses vara en del i det kvalitativa jämställdhetsarbetet 
och således något annat än ett genusperspektiv på utbildningen, som 
är en teoretisk problematisering.  

                                                 
16  Se t.ex. Wendt Höjer, Maria & Cecilia Åse (1999) Politikens paradoxer. En 

introduktion till feministisk politisk teori, Academia Adacta, Lund, s. 17-21 
och Eduards, Maud (1995) ”En allvarsam lek med ord”, i: SOU 1995:110, 
Viljan att veta och viljan att förstå. Kön, makt och den kvinnovetenskapliga 
utmaningen i högre utbildning, Slutbetänkande av Utredningen om insatser för 
kvinno- och jämställdhetsforskning, s. 60-62.  

17  Högskoleverket (2007) Genusskrifter, 
http://www.hsv.se/kvalitet/jamstalldhet/publiceratiamnet/genusskrifter, 
hämtad 2007-03-26. 

18  Se t.ex. Fogelberg Eriksson, Anna & Ingrid Karlson (2006) Att integrera 
genus som innehåll och form. En rapport om genusintegrering av högskoleunder-
visning, Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet. 

19  Se t.ex. Bondestam, Fredrik (2005) Könsmedveten pedagogik för universitets- 
och högskolelärare – en introduktion och bibliografi, Liber AB, Stockholm. 
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Det är viktigt att särskilja dessa två delar. Alla ämnen och institu-
tioner kan använda en könsmedveten pedagogik i undervisningen, 
medan ämnets karaktär avgör om ett genusperspektiv är relevant eller 
inte.20 
 
Att använda en könsmedveten pedagogik i undervisningen kan bl.a. 
innebära följande: 
 

1. … synliggöra och problematisera betydelser av kön i all verk-
samhet som rör högre utbildning. 
2. … tillgodose kvinnliga och manliga studenters lärande vid 
varje enskilt moment i grund- och forskarutbildning. 
3. …ett ifrågasättande och en förändring av pedagogikens och 
den konkreta undervisningens struktur, innehåll och praktik. 
4. … utvidga vårt sätt att se på och förstå verkligheten, kritiskt 
belysa vår uppfattning om vad vetenskap är, samt förändra 
maktrelationer mellan kvinnor och män.21  

  
Med en könsmedveten pedagogik avses således en medvetenhet om 
vilken roll såväl studenters som lärares kön kan spela i undervisnings-
sammanhang liksom ett jämställdhetsarbete riktat mot studenterna. 
Detta innebär t.ex. att köns- och jämställdhetsaspekter beaktas vid val 
av kurslitteratur och vid planering och genomförande av undervisning 
och examination. Exakt hur detta kan se ut varierar mellan olika 
institutioner och ämnen.  

                                                 
20  För närvarande görs en kartläggning av genusperspektiv och könsmedveten 

pedagogik i utbildningen vid Umeå universitet under läsåret 2006/2007. Ett 
problem med kartläggningen är att många lärare inte känner till begreppet 
könsmedveten pedagogik, trots att vissa av dem förmodligen arbetar köns-
medvetet i undervisningen. En del lärare benämner det istället för genus-
perspektiv; andra har ingen benämning alls. Detta stärker uppfattningen att 
det är viktigt att lansera ett begrepp för detta pedagogiska arbete, dels för att 
lärare skall kunna utbyta erfarenheter med varandra och söka nya kunskaper, 
dels för att verksamheten skall kunna utvärderas. Begreppet könsmedveten 
pedagogik känns lämpligast att använda, eftersom det är det begrepp som 
används i de kurser som ges av Universitetspedagogiskt Centrum (UPC) vid 
Umeå universitet.  

21  Bondestam 2005, s. 19. 
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Certifiering och märkning 

Såväl märkning som certifiering innebär ”… att en vara (produkt) 
eller tjänst uppfyller obligatoriska eller frivilliga krav/kriterier”.22 
Kriterierna kan antingen vara uppställda på förhand (s.k. statiska 
system) eller vara utformade så att föremålet ständigt skall utvecklas 
mot ett bestämt mål (s.k. dynamiska system). Det är enklare att be-
döma om kriterierna uppfylls i ett statiskt system, samtidigt som 
risken för godtyckliga bedömningar minskar.23  
 
Det är viktigt att skilja mellan certifiering och märkning. Certifiering 
innebär att ett externt certifieringsorgan granskar en vara, en verk-
samhet eller en tjänst och därefter utfärdar ett certifikat – ett intyg – 
på att denna uppfyller standardiserade krav som finns uppställda i 
något slags regeldokument. Även märkning innebär att en vara, en 
verksamhet eller en tjänst uppfyller standardiserade krav. Skillnaden 
mellan certifiering och märkning är dock att granskningen och certi-
fieringen alltid görs av en tredje part (certifieringsorganet), medan en 
märkning av varor kan göras av tillverkaren eller producenten själv. 
Själva märkningen kan i vissa fall göras av en extern part, men det är 
producenten som ansvarar för granskningen. Både vad gäller certi-
fiering och granskning handlar det om att det som certifieras eller 
märks skall uppfylla ett antal kriterier. 
 
Det är framför allt inom miljö- och livsmedelsområdet som det är 
vanligt förekommande med olika typer av märkningar och certi-
fieringar. Ett exempel på märkning är den s.k. CE-märkningen av 
produkter som uppfyller vissa grundläggande hälso-, miljö- och säker-
hetskrav, som är reglerade i EG-direktiv. Tillverkaren märker sina 
egna produkter. Ett annat exempel på märkning är Naturskydds-
föreningens Bra Miljöval. Tillverkaren ansöker om märkning hos 
Naturskyddsföreningen genom att garantera att produkterna ifråga 
uppfyller de kriterier som har fastställts.  
 

                                                 
22  SOU 2002:30, s. 202. 
23  Ibid. 
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Ett exempel på certifiering är KRAV, där livsmedelsproducenter 
ansöker om certifiering hos ett certifieringsorgan som regelbundet 
kontrollerar att produktionen sker enligt KRAV:s regler. Ett annat 
exempel på certifiering är kvalitetsstandardssystem, som ISO 9000, 
och miljöstandardsystem, som ISO 14001. Företag ansöker om den-
na certifiering hos oberoende certifieringsorgan, som företaget Bureau 
Veritas Certification. Svanen och EU-blomman är ytterligare exempel 
på certifiering, där SIS Miljömärkning AB är certifieringsorgan. TCO 
Development certifierar datorer och datautrustning ur ett arbetsmiljö-
perspektiv. Forest Stewardship Council (FSC) har tagit fram kriterier 
för certifiering av skogsbruk och produkter från dessa. FSC certifierar 
inte själva, utan hänvisar istället till ett flertal oberoende certifierare.24  

Mått på jämställdhet – en annan ingång 

Certifiering av något innebär inte att det som certifieras måste mätas, 
men det kan ändå vara intressant att kort diskutera om jämställdhet 
är ”mätbart” och i så fall hur. Certifiering handlar ändå på något sätt 
om att fastslå relativt enkla och generaliserbara kriterier, som skall 
kunna gälla oavsett vilken kontext och vilka aktörer det handlar om. 
Att mäta jämställdhet innebär att jämställdhetsbegreppet kvantifieras. 
Tre relativt välkända svenska exempel på det är Nyckeltalsinstitutets 
JÄMIX, Statistiska Centralbyråns JämIndex och Folksams Jämställd-
hetsindex. 
 
JÄMIX har tagits fram i ett samarbete mellan Nyckeltalsinstitutet och 
Jämställdhetsombudsmannen (JämO). JÄMIX baseras på nio olika 
nyckeltal, som mäter olika aspekter av jämställdhet i en organisation. 
Dessa nyckeltal kan vägas samman till ett jämställdhetsindex. De tre 
första nyckeltalen mäter representation eller könsstruktur inom orga-
nisationen, genom könsfördelning inom yrken, ledning och chefskap. 
Därefter mäter tre nyckeltal resursfördelningen mellan könen genom 
att kartlägga skillnader mellan könen med avseende på lön, trygghet i 
anställningsform och deltidssysselsättning. Slutligen görs ett försök att 

                                                 
24  I SOU 2002:30, s. 204-206, delas miljömärknings-/certifieringssystemen in i 

fyra kategorier: Tredjepartscertifierad miljömärkning, självdeklaration från 
företagen, tredjepartscertifiering av miljövarudeklarationer samt märkning av 
en viss kategori av produkter.  
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fånga upp mer kvalitativa aspekter av jämställdhet, men även detta 
mäts genom tre kvantitativa nyckeltal, nämligen föräldraledighet, 
ohälsa samt arbete med jämställdhetsplan. Arbetet med jämställdhets-
planen kräver en extra kartläggning genom en checklista där 16 frågor 
om jämställdhetsplanen bockas av (”Ja” eller ”Nej”). Checklistan 
kontrollerar i princip bara om jämställdhetsplanen lever upp till 
jämställdhetslagens minimikrav på att alla aktiva åtgärdsbestämmelser 
ha behandlats.25  
 
JämIndex är ett jämställdhetsindex på kommunnivå, som Statistiska 
Centralbyrån (SCB) har tagit fram. JämIndex baseras på skillnader 
mellan män och kvinnor med avseende på förvärvsarbete, inkomst, 
föräldraledighet, ohälsa, politisk representation m.m. i alla Sveriges 
kommuner.26  
 
Folksams Jämställdhetsindex baseras på könsfördelningen i styrelse, 
ledningsgrupp och bland samtliga anställda och har tagits fram för 
flera hundra svenska företag, både börsnoterade och icke börs-
noterade.27  
 
Fördelar med dylika mått på jämställdhet är att det är enkelt för 
företag respektive kommuner att jämföra sig med varandra och se vad 
de är bra respektive dåliga på. Det är också enkelt att följa den egna 
utvecklingen över tid. Svagheten är måtten kan vara ganska trubbiga 
och av förklarliga skäl främst fångar upp den kvantitativa jämställd-
heten. De kvalitativa aspekterna av jämställdhetsbegreppet är svårare 
att mäta och hamnar därför lätt utanför. JÄMIX gör visserligen ett 
försök att få med kvalitativa aspekter, men för att kunna mäta 
skillnader mellan könen i föräldraledighet och ohälsa förutsätts köns-
fördelningen i en organisation inte vara alltför skev. Dessutom får 
antalet anställda totalt inte vara så lågt att det finns en risk för att 
resultatet påverkas av slumpen.  

                                                 
25  Women to the Top (2004) Nyckeltal, 

http://www.women2top.net/se/employers/key.htm, hämtad 2007-03-26. 
26  SCB (2006) JämIndex – regional statistik om kvinnor och män, 

http://www.h.scb.se/scb/bor/scbboju/jam_htm/index.asp, hämtad  
2007-03-26. 

27  Folksam (2006) Folksams jämställdhetsindex, 
http://folksam.se/jamstalldhetsindex/, hämtad 2007-03-26. 
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I de nämnda exemplen är inte syftet att ”märka” organisationerna 
eller kommunerna. Däremot används måtten i marknadsföringssyfte 
av de organisationer, företag och kommuner som hamnar högt upp i 
rangordningen. För Umeå universitets projekt med jämställdhets-
certifiering är det emellertid inte den kvantitativa jämställdheten som 
är intressantast. Det är ett faktum att det råder en skev könsfördel-
ning på många institutioner och även inom vissa yrkeskategorier, sett 
till universitetet som helhet. Att ålägga enskilda institutioner att 
snabbt förändra denna situation är en orimlig uppgift.  
 
Det känns inte heller fruktbart att ha som mål att enskilda institu-
tioner skall jämföra sig med varandra, eftersom förutsättningarna är så 
olika. Fokus bör därför snarare riktas mot det kvalitativa jämställd-
hetsarbetet. Detta innebär att det inte går att använda dessa index i 
arbetet med jämställdhetscertifieringen, utan det måste tas fram ett 
annat utvärderingsunderlag. Det finns dock ett fåtal projekt i Sverige 
där jämställdhetscertifiering faktiskt har ”testats”. Dessa presenteras 
nedan. 

Tre exempel på jämställdhetsmärkning och jämställd-

hetscertifiering i Sverige 

Jämställdhetscertifiering av skolor och förskolor i Karlskrona 

I Karlskrona kommun har förskolor och grundskolor möjlighet att 
ansöka om att bli jämställdhetscertifierade. Den enhet som ansöker 
om certifiering beskriver utifrån flera kriterier hur de arbetar med 
jämställdhet, hur de utvärderar sitt arbete och hur de kontinuerligt 
försöker förbättra sitt arbete. Detta bedöms sedan av en certifierings-
grupp bestående av fyra till sex personer. Certifierade enheter får ett 
jämställdhetscertifikat samt får rätt att använda en certifieringslogga 
på sin hemsida.28 

                                                 
28  Karlskrona kommun, Jämställdhetscertifiering, 

http://www.karlskrona.se/templates/Page____31518.aspx, hämtad  
2007-04-11. 
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Jämställdhetsmärkning av skolor i Falun kommun 

I Falu kommun pågår ett projekt där skolor kan ansöka om att bli 
jämställdhetsmärkta. I grunden ligger ett annat projekt – ”På lika 
villkor” – som handlar om att alla anställda vid kommunens förskolor 
och skolor erbjuds kompetensutveckling om jämställdhet i skolan. De 
skolor som har valt att deltaga i detta kan sedan ansöka om att bli 
jämställdhetsmärkta. En bedömningsgrupp bestående av skolchef, 
distriktschef, projektledare och tre externa personer prövar varje 
ansökan för ett år i taget. Efter ett år krävs utvärdering och ompröv-
ning av arbetet. Kravet för att erhålla jämställdhetsmärkning är dels 
att all personal vid skolan skall ha deltagit i ”På lika villkor”, dels att 
det finns en handlingsplan för skolan som regelbundet utvärderas och 
omprövas. I denna handlingsplan skall ingå ett pedagogiskt utveck-
lingsarbete.29  

EQ-märkning av företag i Jämtland 

I Jämtlands län pågår ett projekt – ”EQ-Z-län” – där arbetsplatser 
inom länet som arbetar aktivt med jämställdhet kan ansöka om ”EQ-
märkning”. Märkningen gäller för ett år i taget och baseras dels på 
aktiviteter på arbetsplatsen utifrån de grundläggande kraven från jäm-
ställdhetslagen, dels på utåtriktade aktiviteter mot samhället utanför 
arbetsplatsen. Dessa utåtriktade aktiviteter skall på något sätt förändra 
attityder i riktning mot ökad jämställdhet.30 

Märkning av kurser vid Umeå universitet 

Vid Umeå universitet finns det redan tre sorters ”märkning” av 
kurser: Collegemärkning, idrottsmärkning och miljömärkning. Det 
som förenar dessa tre grupper av kurser är att de har en speciell 
logotyp i kurskatalogen. Collegemärkta kurser har platsgaranti för 
studerande som klarat gymnasiedelen av Collegeutbildningen vid t.ex. 

                                                 
29  Falu kommun, Går det att jämställdhetsmärka en skola? 

http://falun.se/www/falun/skola/plv.nsf/doc/4AA5693B1C165BB5C1256F6
D004E5E65?OpenDocument&Expand=3, hämtad 2007-04-11. 

30  Länsstyrelsen Jämtlands län (2006) EQ-märkning, 
http://www.z.lst.se/z/amnen/regional_utveckling/jamstalldhet/eq_markning.
htm, hämtad 2007-04-11. 
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Folkuniversitetet. Idrottsmärkta kurser har en tydlig idrottsprofil, men 
det verkar saknas en klar definition av vad detta är. Miljömärkta 
kurser har en tydlig miljöprofil, vilket definieras enligt följande: 

 
Kursen skall till en betydande del uppfylla minst ett av följande 
tre kriterier: 1. Kursen skall behandla förhållandet mellan 
mänsklig aktivitet och dess miljöeffekter eller effekternas på-
verkan på människan. 2. Kursen skall ge kunskaper om hur 
människan och samhället kan hantera olika miljöfrågeställningar 
och miljöproblem. 3. Kursen skall behandla miljövetenskapligt 
relevanta förhållanden i naturmiljön. Dessa förhållanden skall ha 
en tydlig koppling till vad som avses i de två föregående 
kriterierna.31 

 
Eftersom collegemärkningen inte har något med kursens innehåll 
eller kvalitet att göra, sker ingen ytterligare beskrivning av detta. 
Detsamma gäller idrottsmärkningen, eftersom det verkar vara oklart 
vad detta egentligen innebär. Miljömärkningen kan däremot vara 
intressant, eftersom miljömärkning liksom jämställdhetscertifiering 
baseras på utveckling av utbildningens innehåll och kvalitet.  
 
Syftet med miljömärkningen är att stärka miljöinslagen vid universi-
tetets grundutbildningar. Studenter som har läst minst 40 poäng 
miljömärkta kurser, varav minst en kurs tillhör ett annat ämnes-
område än det som examen tas i, kan ansöka om miljöintyg. Miljö-
intyget utfärdas av Miljöhögskolan. Ett problem med miljömärk-
ningen verkar vara själva märkningen. Det är institutionerna själva 
som märker sina kurser och det finns inte någon formell kontroll-
instans. Dock utgör självklart studenterna en sorts kontrollfunktion.32  

                                                 
31  Umeå Miljöhögskola, Miljömärkta kurser, 

http://www.mhu.umu.se/student/kurser.htm?termin=,  
hämtad 2007-03-27. 

32  Forsberg, Björn (2000) Umeå universitet som resurs för hållbar utveckling – 
miljöpåverkan genom forskning, utbildning och samhällskontakter, Umeå Miljö-
högskola, s. 29-37. 
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Jämställdhetsarbete och genusperspektiv på 

universitetet 

Vad säger styrdokumenten? 

Det är viktigt att projektet om frivillig jämställdhetscertifiering på 
universitetet har stöd i relevanta styrdokument. Jämställdhetscertifie-
ring är en del av jämställdhetsarbetet. Vad säger då styrdokumenten 
om jämställdhetsarbete på universitetet och kan styrdokumenten ge 
några riktlinjer om vad certifieringen skall baseras på? Enligt Hög-
skolelagen ska högskolorna bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete:  

 
I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och 
män alltid iakttas och främjas.33 
 

Dessutom skall högskolorna behandla studenter lika, oavsett könstill-
hörighet, samt även motverka diskriminering p.g.a. könstillhörighet.  

 
Denna lag har till ändamål att på högskoleområdet främja lika 
rättigheter för studenter och sökande och att motverka diskrimi-
nering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktions-
hinder.34 
 
En högskola skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett 
målinriktat arbete för att aktivt främja studenters lika rättigheter 
oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.35 
 

I många fall länkas ett aktivt jämställdhetsarbete på universitetet 
samman med förekomsten av ett genusperspektiv i utbildningen. I 
bl.a. regeringens budgetpropositioner och regleringsbrev poängteras 
betydelsen av ett genusperspektiv i högskoleutbildningarna.  

 
Kvinnor och män skall ha samma, inte bara formella utan också 
reella, möjligheter att göra sig gällande i den akademiska världen. 
All form av diskriminering skall motverkas. /…/ Det gäller att 

                                                 
33  SFS 1992:1434. Högskolelagen, 1 kap. 5 §. 
34  SFS 2001:126. Lagen om likabehandling av studenter i högskolan, 1 §. 
35  Ibid., 3 §. 
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lärosätena aktivt arbetar med både rekryteringen av studenter av 
underrepresenterat kön och miljön på utbildningarna för att 
såväl kvinnliga som manliga studenter skall ha likvärdiga möjlig-
heter att utbilda sig inom det område som intresserar dem. En 
stor del av det praktiska jämställdhetsarbetet måste bedrivas på 
varje arbetsplats inom högskolan. Det är där grunden läggs för 
jämlika villkor för kvinnor och män i utbildningens och forsk-
ningens vardag. För alla högskolor eller enheter inom högskolan 
borde det vara självklart att ha en formellt utarbetad och aktuell 
jämställdhetsplan. /…/ Arbetstider och arbetsformer bör vara 
anpassade så att både manliga och kvinnliga anställda kan förena 
yrkes- och familjeliv. Det är också viktigt att ett genusperspektiv 
anläggs i själva undervisningen.36 
 
Universitetens och högskolornas jämställdhetsarbete skall få ökat 
genomslag i verksamheten. Könsfördelningen inom olika om-
råden och på olika nivåer beträffande såväl studenter som perso-
nal skall vara jämn. Genusperspektiv skall få ett ökat genomslag i 
utbildningen.37  
 

I Umeå universitets policyprogram för jämställdhet står det: 
 
Kunskaper som genusforskningen producerar skall tas tillvara i 
arbetet för jämställdhet. Jämställdhetsrådet skall årligen följa 
forskningen vid exempelvis genusforskarskolan och ta tillvara 
resultaten genom att anordna workshops och seminarier och där-
igenom driva utvecklingen framåt. Institutioner skall uppmunt-
ras att konkret och planmässigt arbeta med ett genusperspektiv i 
grundutbildning och forskning. Umeå universitet har även ett 
ansvar att kontinuerligt och aktivt uppfölja att och utvärdera hur 
genusperspektivet behandlas i grundutbildningen.38 
 
Institutionerna har en viktig uppgift i det konkreta arbetet med 
jämställdhet för studenter och anställda. /… / För att främja ut-
vecklingen av ett progressivt arbete med genus och jämställdhet 
är det av stor vikt att kontinuerligt arbeta med genusperspektiv i 
utbildningen samt att aktivt involvera studenterna i detta 
arbete.39 

                                                 
36  Prop. 2006/07:1, Volym 8, Budgetpropositionen 2007, Utgiftsområde 16: Ut-

bildning och universitetsforskning, kapitel 7.2.5. 
37  Regeringsbeslut I:54 U2006/9555/UH, Regleringsbrev för budgetåret 2007 av-

seende universitet och högskolor m.m. 
38  För ett jämställt universitet 2010, s. 8. 
39  Ibid., s. 10. 
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För vissa utbildningar har även tidigare angetts i examensordningen 
att studenterna skall ha särskild kännedom om kvinnors och mäns 
villkor. För t.ex. sjuksköterskeexamen krävs att studenten skall ”… 
visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar barns, 
kvinnors och mäns hälsa”. För bl.a. jurist- och socionomexamen krävs 
att studenten skall visa kunskap om ”… sådana samhälls- och familje-
förhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser”. För 
läkar- och psykologexamen krävs att studenten skall visa fördjupad 
kunskap för förhållanden i samhället som påverkar hälsan för ”… 
olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor och män”. För 
lärarexamen skall studenten kunna ”… inse betydelsen av könsskill-
nader i undervisningssituationen och vid presentation av ämnes-
stoffet”.40  
 
Slutsatsen av denna genomgång är dels att styrdokumenten betonar 
såväl ett aktivt jämställdhetsarbete som ett genusperspektiv i utbild-
ningen, dels att styrdokumenten i de flesta fall betraktar ett genus-
perspektiv som en del av jämställdhetsarbetet. Den könsmedvetna 
pedagogiken är en del av det jämställdhetsarbete som studenterna 
möter i utbildningen. 

Genusperspektiv och jämställdhetsarbete 

I de tidigare förslag som kort nämndes i rapportens inledning, ligger 
fokus uteslutande på jämställdhetsarbete. Utifrån redogörelsen av 
relevanta styrdokument är det dock rimligt att basera jämställdhets-
certifieringen vid Umeå universitet på två delar: Dels ett aktivt jäm-
ställdhetsarbete vid institutionen, dels ett genusperspektiv i utbildningen.  
 
Det skulle kännas märkligt att inte ta hänsyn till innehållet i utbild-
ningen när jämställdhetscertifieringen görs. Det behöver visserligen 
inte alltid finnas en länk mellan ett genusperspektiv och jämställdhet. 
Genusteori och genusforskning behöver inte vara tillämpad forskning 
och ibland saknas en koppling till jämställdhetsarbete.41 Ett genus-

                                                 
40  SFS 1993:100. Högskoleförordningen, Bilaga 2: Examensordning. 
41  Se t.ex. Eduards 1995:56-58. 
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perspektiv behöver således inte alltid gå att koppla till jämställdhets-
arbete, men det gör det i många fall. 
 
Genom att använda ett genusperspektiv i utbildningen kan det för det 
första vara möjligt att tillgodose och beakta både mäns och kvinnors 
perspektiv, intressen och erfarenheter. Utan ett genusperspektiv anses 
utbildningen ofta som ”könsneutral”, vilket i många fall faktiskt inne-
bär att det främst är mäns perspektiv, intressen och erfarenheter som 
får ett stort utrymme. Detta beror bl.a. på att män av tradition har 
dominerat tidigare forskning. Ofta är också många läroböcker för-
fattade av män. Män kan även utgöra en norm i vissa ämnen, vilket 
kan påverka t.ex. utformning av övningar, formulering av exempel, 
beskrivningar av medicinska fall, formgivning av verktyg etc. En 
traditionell syn på män och kvinnor kan även leda till en traditionell 
könslig arbetsdelning inom en utbildning.  
 
För det andra kan ett genusperspektiv i utbildningen ge studenterna 
viktiga kunskaper, såväl om genusteori som om jämställdhetsarbete. 
Dessa kunskaper bör kunna användas både för att analysera kvinnors 
och mäns villkor ur ett genusperspektiv under utbildningstiden och 
för att arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor senare i förvärvslivet. 
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Jämställdhetscertifiering vid Umeå 

universitet – diskussion om olika alternativ 

 
Det har nu slagits fast att jämställdhetscertifieringen skall baseras på 
både ett aktivt jämställdhetsarbete och ett genusperspektiv i utbild-
ningen. Före beskrivningen av det utvärderingsunderlag som jäm-
ställdhetscertifieringen skall baseras på, måste dock ett flertal andra 
vägval göras samt motiveras. Det handlar främst om att besvara 
följande tre frågor: 

- Vad är det som skall certifieras? 
- Vem är det som skall certifiera? 
- Vem skall ansöka om certifiering och när? 

Vad är det som skall certifieras? 

Ovan argumenterades för att jämställdhetscertifieringen bör baseras 
på såväl ett aktivt jämställdhetsarbete som ett genusperspektiv i ut-
bildningen. Vad är det då som skall certifieras? Det finns två vägar att 
gå. Antingen väljer man att certifiera hela institutioners arbete med 
utbildningsprogram och kurser eller så väljer man att certifiera 
enstaka program och kurser. 

Alternativ 1: Jämställdhetscertifiering av institutioner? 

Om det är institutioner som skall certifieras, är det institutionens 
jämställdhetsarbete och samtliga kurser och utbildningsprogram som 
skall granskas. Det kan dock vara svårt att kräva ett genusperspektiv 
på alla kurser på en institution, eftersom det helt enkelt inte går att 
tillämpa ett genusperspektiv på alla ämnen. Detta innebär att fokus i 
så fall hamnar på institutionens jämställdhetsarbete, som inte bara 
bör uppfylla alla formella krav enligt jämställdhetslagen och övriga 
styrdokument utan även bör vara nyskapande och framgångsrikt. Om 
det enda som krävs är att de formella kraven skall uppfyllas blir jäm-
ställdhetscertifieringen nämligen ganska meningslös, eftersom alla 
institutioner i så fall borde kunna certifieras. Alla institutioner upp-
fyller ju förhoppningsvis de formella krav som ställs på jämställdhets-
arbetet. Målet med certifieringen är dock att premiera de institutioner 
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som gör något extra, för att på så sätt utveckla jämställdhetsarbetet 
vid Umeå universitet. Det innebär att kraven på jämställdhetsarbetet 
måste ställas högt. Bl.a. torde kravet på ett externt jämställdhetsarbete 
vara viktigt. Jämställdhetsperspektivet skall dessutom genomsyra allt 
på institutionen, s.k. ”gender mainstreaming” eller ”jämställdhets-
integrering”. 
 
Risken med att certifiera hela institutioner är att det förmodligen 
kommer att vara få institutioner som vill och kan uppfylla kriterierna. 
Bl.a. riskerar arbetet att vara väldigt resurskrävande för de enskilda 
institutionerna. Det blir även med all sannolikhet svårare för större 
institutioner att certifieras än mindre, eftersom det kan vara svårare 
att enas ju större institutionen är och arbetet blir mer omfattande. 
Det råder stora skillnader mellan institutionerna vid Umeå universitet 
med avseende på antalet anställda. Religionsvetenskap, ekonomisk 
historia och statistik har t.ex. ett tjugotal anställda, samtidigt som 
kemi har över tvåhundra anställda. Vissa institutioner får också större 
problem än andra om kriteriet på kvantitativt jämställdhetsarbete be-
tonas. Detta kriterium kan visserligen ses som rimligt, men innebär i 
praktiken stora svårigheter för institutioner som tenderar att ha en 
ojämn könsfördelning bland såväl studenter som personal.  

Alternativ 2: Jämställdhetscertifiering av kurser och program 

Den andra möjligheten är att certifiera enstaka kurser och program, 
samt även delkurser42, vid en institution. Såväl hela kurser och 
program som enstaka delkurser som rapporteras in i LADOK skall 
kunna jämställdhetscertifieras. Detta borde göra det möjligt för fler 
institutioner att deltaga. Fokus flyttas från den kvantitativa jämställd-
heten på institutionen till det kvalitativa jämställdhetsarbetet och 
genusperspektivet i utbildningen. Kraven på själva jämställdhetsarbe-
tet kan då sänkas något, jämfört med om bara jämställdhetsarbetet 
hade varit i fokus. Det kan handla om att uppfylla de formella kraven 
i kombination med att arbeta könsmedvetet i utbildningen samt att 
tillämpa ett genusperspektiv.  
 

                                                 
42  Med en ”delkurs” avses en del av en kurs och resultatet av denna del rappor-

teras in i LADOK. Vissa institutioner benämner istället detta för ”moment”.  
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Att certifiera kurser och program är förmodligen också intressantare 
ur ett studentperspektiv. Studenterna får bl.a. möjlighet att skaffa sig 
en tydlig jämställdhetsprofil på sin utbildning, vilket borde vara 
attraktivt inom en mängd olika yrkesområden. Dessutom kan jäm-
ställdhetscertifieringen ses som en kvalitetsstämpel på en kurs, något 
som borde tilltala många studenter. Detta talar för certifiering av 
kurser och program istället för hela institutioner.43 

”Kravet på dubbla kriterier” 

I slutbetänkandet från utredningen om frivillig jämställdhetsmärk-
ning av varor och tjänster står det:  

 
… ett system för frivillig jämställdhetsmärkning måste ställa krav 
både på den enskilda verksamhetens jämställdhetsarbete och på 
att jämställdhetsarbetet även får effekter på de produkter och/ 
eller tjänster som produceras/utförs vid verksamheten. Annars … 
finns det risk för att systemet inte blir trovärdigt, utan endast en 
form av läpparnas bekännelse.44 
 

 Att fokusera både på den enskilda verksamhetens jämställdhetsarbete 
och det som produceras vid verksamheten benämns i utredningen för 
”tvåstegsmodellen” eller ”krav på dubbla kriterier”.45 
 
Det finns alltså flera skäl till att koppla jämställdhetscertifieringen till 
kurser och program istället för till hela institutioner. För det första 
skapar detta ett trovärdigare system, där effekten av jämställdhets-
certifieringen är synligare för utomstående. För det andra kan kraven 
på institutionernas jämställdhetsarbete hållas på en rimligare (men 
inte låg!) nivå, t.ex. genom att i princip bara kräva att institutionernas 
jämställdhetsarbete uppfyller de krav som finns i styrdokumenten och 
då framför allt Jämställdhetslagen. Ifall själva institutionen skulle 
certifieras istället för kurserna, skulle kraven få höjas avsevärt – annars 
skulle certifieringen vara ganska innehållslös. Höjda krav, såsom att 

                                                 
43  I För ett jämställt universitet 2010 fastslås också: ”I första hand är det arbetet 

med program och kurser som kan bli föremål för jämställdhetscertifiering.” 
(s. 13). Det är ändå viktigt att diskutera kring detta i föreliggande rapport, 
eftersom det är ett centralt vägval som görs. 

44  SOU 2002:30, s. 19. 
45  Ibid., s. 20-21; s. 251. 
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ett jämställdhetsperspektiv verkligen genomsyrar all verksamhet och 
alla beslut samt förekomsten av ett framgångsrikt externt jämställd-
hetsarbete, skulle förmodligen göra det omöjligt för vissa institutioner 
att certifieras. För det tredje blir jämställdhetscertifieringen av kurser 
både synligare och intressantare för studenterna och på så sätt ett 
viktigt konkurrensmedel för såväl de enskilda institutionerna som för 
universitetet i helhet. För det tredje leder förmodligen jämställdhets-
certifieringen av kurser till en ökad genuskompetens vid universitetet 
samtidigt som allt fler institutioner troligen börjar arbeta mer aktivt 
med könsmedveten pedagogik och genusperspektiv i utbildningen.  

Vem skall certifiera? 

För att certifieringen skall erhålla hög legitimitet är det viktigt vem 
som certifierar. Det finns två olika alternativ: Intern eller extern 
granskning.  

Alternativ 1: Intern granskning 

En intern granskning skulle kunna genomföras på flera olika sätt. De 
miljömärkta kurserna märks av den egna institutionen, som gör en 
bedömning eller självvärdering av om kursen uppfyller de krav som 
ställs. En certifiering skall dock genomföras av en tredje part, som har 
en viktig gransknings- och kontrollfunktion. Det räcker således inte 
med att de institutioner som lämnat in ansökan om jämställdhets-
certifiering bildar en arbetsgrupp som granskar varandras ansök-
ningar. I så fall handlar det snarare om jämställdhetsmärkning, vilket i 
och för sig inte behöver vara något fel.  
 
Ett alternativ på intern granskning som skulle kunna fungera är att 
jämställdhetsrådet vid Umeå universitet fungerar som certifierings-
organ och granskar ansökningarna.46 Detta förslag är också det som 

                                                 
46  Jämställdhetsrådet vid Umeå universitet är ett policyskapande organ under-

ställt rektor, som bl.a. har till uppgift att utforma universitetets jämställd-
hetspolicy och förankra den inom relevanta organ; att bevaka kunskaps-
utvecklingen inom jämställdhetsområdet; samt att aktualisera och driva över-
gripande och principiella frågor rörande jämställdhet på universitetet. Jäm-
ställdhetsrådet utses av rektor och består av representanter för universitetets 
olika områden och enheter, personalorganisationer och studentkårer. 
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nämns i tidigare skisser av jämställdhetscertifieringen. Frågan är dock 
om jämställdhetsrådet kan ses som en oberoende granskande part, 
eftersom de flesta representanter i jämställdhetsrådet har sin hemvist 
på olika institutioner på universitetet. Dessutom kan granskningen ta 
mycket tid i anspråk av ledamöterna. Ytterligare ett problem är att 
granskningen av kursers innehåll kräver en viss ämneskompetens. En 
lösning skulle kunna vara en arbetsdelning, där jämställdhetsrådet 
granskar jämställdhetsarbetet och en extern granskare granskar utbild-
ningens genusperspektiv och pedagogik. 
 
Det finns säkert flera olika vägar att gå vad gäller intern granskning. 
Problemen vad gäller intern granskning kvarstår dock. Dels kommer 
inte de som granskar ansökningarna att besitta specifik ämnes-
kompetens för att kunna bedöma hur väl genusperspektivet i kursen 
verkligen har tillämpats och vilka möjligheter som finns, dels minskar 
legitimiteten vid intern granskning.  

Alternativ 2: Extern granskning 

Även en extern granskning kan genomföras på flera olika sätt. För-
slagsvis skickas ansökningarna till en enskild person eller en grupp 
personer, som besitter såväl genuskompetens som ämneskompetens. 
Det finns en mängd sådana personer, både inom och utanför univer-
sitetsvärlden. Däremot är det inte självklart att de har tid eller intresse 
att åtaga sig uppdraget, vilket kan göra att det ändå blir svårt att hitta 
granskare. Fördelen med externa granskare skulle vara att certi-
fieringen erhåller en högre legitimitet47, samtidigt som det är möjligt 
att utnyttja ämnesspecifik kompetens. Vid extern granskning krävs 
någon form av ersättning till granskarna. Ett förslag är att tillämpa ett 
schablonbelopp på samma sätt som till sakkunniga vid tjänstetill-
sättningar. 
 
Det är således två kriterier som måste beaktas när granskarna utses: 
Dels var kompetensen finns, dels vad som krävs för att ge gransk-

                                                 
47  Jämför SOU 2002:30: ”… systemet har mycket att vinna på om det får 

formen av en tredjepartscertifiering. Huvudargumentet för detta är att sådana 
system har stora möjligheter att vinna framgång genom att de ses som mer 
trovärdiga än andra. En av de största farorna ett märkningssystem kan ut-
sättas för är att det brister i trovärdighet” (s. 269). 
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ningen legitimitet. För att granska jämställdhetsarbetet krävs vanligt-
vis inte ämneskunskaper. Däremot är genusperspektiv i undervis-
ningen ämnesspecifikt och kraven på ämneskompetens således högre. 
Detsamma kan gälla vissa pedagogiska frågor. 

Vem ska ansöka om certifiering och när? 

Det är också viktigt att fastslå hur arbetsgången skall gå ute på de 
enskilda institutionerna. Jämställdhetscertifieringen skall inte vara ett 
”enmansverk”, utan det skall vara väl förankrat på institutionen. 
Dessutom skall den bild som ges i utvärderingsunderlaget överens-
stämma med verkligheten i så hög grad som möjligt. Därför skall 
utvärderingsunderlaget arbetas fram i breda arbetsgrupper.  
 

1. Utvärderingsunderlaget för institutionen (jämställdhetsarbe-
tet) fylls förslagsvis i av prefekten tillsammans med minst en 
jämställdhetsföreträdare, minst en lärarrepresentant, minst en 
doktorandrepresentant och minst en studeranderepresentant 
från grundutbildningen. Det är viktigt att alla dessa kate-
gorier är representerade. Utvärderingsunderlaget för kursen 
(genusperspektivet och pedagogiken) fylls förslagsvis i av en 
arbetsgrupp bestående av lärare, doktorander och studeran-
derepresentanter. Studeranderepresentanterna kan utgöras av 
de studenter som sitter med i institutionsstyrelsen eller even-
tuella kursråd, men kan självklart också utses på andra sätt. 

2. När utvärderingsunderlaget är ifyllt är institutionen redo att 
ansöka om jämställdhetscertifiering av de kurser eller utbild-
ningsprogram som avses. Beslut om att ansöka om jäm-
ställdhetscertifiering för en kurs bör fattas av respektive 
institutionsstyrelse. Fördelarna med detta är dels att det blir 
ett formellt beslut, dels att det finns studeranderepresen-
tanter närvarande när beslutet fattas.  

3. Därefter skickas en ansökan om jämställdhetscertifiering in 
till jämställdhetsrådet. Ansökan skall undertecknas av prefek-
ten och studierektorn. Studierektorn är pedagogiskt ansvarig 
på institutionen och således också en garant för kvaliteten 
och innehållet i ansökan. 

4. Ansökan skickas sedan vidare från jämställdhetsrådet till de 
granskare som har utsetts. Granskarna skriver ett utlåtande.  
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5. Beslut om certifiering fattas slutligen av jämställdhetsrådet 
vid Umeå universitet. 

 
Vid första ansökningstillfället görs en noggrann bedömning av inne-
hållet i ansökan. Vid andra ansökningstillfället, exempelvis efter ett 
år, är det viktigt att också kunna visa på hur väl detta har omsatts i 
praktiken genom att t.ex. dels bifoga en egen utvärdering, dels bifoga 
kursutvärderingar.  
 
Det kommer att ställas särskilda krav på utformningen av kursut-
värderingar på jämställdhetscertifierade kurser. Det skall dels finnas 
frågor om hur genusperspektivet har integrerats i undervisning, kurs-
litteratur och examination (i de fall genusperspektivet är tillämpligt) 
samt frågor om progression i genusperspektivet. Dels skall det finnas 
frågor som på något sätt behandlar den könsmedvetna pedagogiken. 
Det senare bör även inkludera frågor om t.ex. negativ särbehandling 
och om hur manliga och kvinnliga studenter uppfattar den psyko-
sociala och fysiska studiemiljön på kursen. 
 
Ett annat krav kan vara protokoll från kursråd eller liknande, juste-
rade av såväl kursansvarig lärare som en studeranderepresentant. 
Tanken med kursråd är att det skall vara en form av muntlig utvärde-
ring, som sker medan kurserna fortfarande pågår. I kursrådet ges 
studenter och lärare möjlighet att föra en konstruktiv dialog om vad 
som fungerar såväl bra som mindre bra på kursen.  
 
Om inga kursutvärderingar och/eller protokoll från kursråd bifogas 
eller om dessa visar på ett starkt missnöje med hur genusperspektivet 
har genomförts under två terminer på raken, förnyas inte certifie-
ringen. 
 
Förslagsvis bör det råda fasta datum för ansökningar om jämställd-
hetscertifiering. Förslag på datum är den 15 oktober för certifiering 
till vårterminen och den 15 april för certifiering till höstterminen. 
Detta innebär tyvärr att jämställdhetscertifierade kurser inte kommer 
märkas ut i kurskatalogen förrän det andra läsåret som de ges. 
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Utvärderingsunderlag för jämställdhets-

certifieringen 

Fyra komponenter 

Det har tidigare nämnts i rapporten att utvärderingsunderlaget, enligt 
kravet på dubbla kriterier, skall baseras på såväl institutionens jäm-
ställdhetsarbete som användningen av ett genusperspektiv och köns-
medveten pedagogik på den kurs som skall certifieras. Totalt kommer 
utvärderingsunderlaget bestå av fyra olika ”delar”, med två nivåer och 
två målgrupper enligt följande fyrfältare (tabell 1). 
 
Tabell 1. Komponenter i utvärderingsunderlaget för jämställdhets-

certifiering. 

 
  NIVÅ 

  Institution Kurs 

Anställda 
 Allmänt 

jämställdhetsarbete .. 

MÅLGRUPP 

Studenter 
 Allmänt 

jämställdhetsarbete 

 Kursspecifikt 
jämställdhetsarbete 
(könsmedveten 
pedagogik) 

 Genusperspektiv 

 
 
Först skall jämställdhetsarbetet riktat mot anställda granskas (1). 
Detta bedrivs på institutionsnivå och berör alla anställda på institu-
tionen. Det har jämställdhetsplanen som grund. Jämställdhetsarbetet 
kan vara både kvantitativt och kvalitativt, men det kvalitativa jäm-
ställdhetsarbetet bör tillmätas större vikt med tanke på att olika 
ämnesområden har helt olika förutsättningar vad gäller de kvantita-
tiva aspekterna.  
 
Vissa institutioner har en klar överrepresentation av det ena könet 
både vad gäller anställda och studenter. Att olika ämnen attraherar 
män och kvinnor i olika omfattning beror förmodligen i högre grad 
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på normer och attityder i samhället än på institutionernas verksam-
het. Externa faktorer spelar alltså en stor roll. Eftersom en jämn eller 
ojämn könsfördelning därmed kanske inte säger något alls om 
institutionens faktiska framgång med jämställdhetsarbetet, borde det 
kvantitativa jämställdhetsarbetet inte vara nödvändigt för att erhålla 
jämställdhetscertifiering. Däremot bör en utvärdering och problema-
tisering av en eventuell ojämn könsfördelning ingå som en självklar 
del i det kvalitativa jämställdhetsarbetet.  
 
Institutionerna kan också ha olika förutsättningar vad gäller kvalita-
tivt jämställdhetsarbete. För vissa institutioner, t.ex. på den samhälls-
vetenskapliga fakulteten, kan utåtriktade aktiviteter med information 
och opinionsbildning för allmänheten vara en självklar del av jäm-
ställdhetsarbetet, medan det är ointressant eller omöjligt för andra. 
Detta beror bl.a. på ämnets karaktär. 
 
Därefter skall jämställdhetsarbetet med studenterna som målgrupp 
granskas. Det granskas på två nivåer: Dels institutionsnivå där det 
handlar om allmänt jämställdhetsarbete (2), dels kursnivå där det 
främst handlar om en könsmedveten pedagogik (3). Det allmänna 
jämställdhetsarbetet riktat mot studenter på institutionsnivå kan t.ex. 
handla om studeranderepresentation i beslutsfattande organ och om 
kartläggning, problematisering och åtgärder mot en skev könsför-
delning bland studenterna på olika kurser eller nivåer. Det bör också 
handla om ta hänsyn till studenter med barn när kurser planeras.  
 
Slutligen skall genusperspektivet i undervisningen granskas i de fall 
detta är tillämpligt (4). Olika institutioner och olika ämnen har olika 
förutsättningar och det är viktigt att beakta detta vid certifieringen. 
Det är inte möjligt att applicera ett genusperspektiv på alla ämnen 
och detta är därför inte heller ett krav. Ingen institution skall diskvali-
ficeras p.g.a. att ämnet inte tillåter ett genusperspektiv. Däremot är 
det möjligt att använda en könsmedveten pedagogik i alla ämnen och 
detta blir desto viktigare på de kurser som saknar ett genusperspektiv 
på innehållet.  
 
Härnäst diskuteras hur utvärderingen skall göras och vad den skall 
baseras på.  
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Allmänt jämställdhetsarbete  

Hur skall jämställdhetsarbetet utvärderas? 

Institutioner som ansöker om jämställdhetscertifiering skall skicka in 
dels ett utvärderingsunderlag rörande det kvantitativa och det kvalita-
tiva jämställdhetsarbetet på institutionen, dels institutionens jäm-
ställdhetsplan. Denna del av ansökan behöver självklart inte skrivas 
om flera gånger ifall en institution ansöker om certifiering för flera 
olika kurser, utan i så fall bifogas samma utvärderingsunderlag.  

Utvärderingsunderlag gällande jämställdhetsarbete med de anställda 
som målgrupp 

Ett utkast på utvärderingsunderlag gällande jämställdhetsarbete med 
de anställda som målgrupp redovisas i bilaga 1.  
 
För att kunna granska jämställdhetsarbetet på institutionen med de 
anställda som målgrupp, krävs i ett första steg en analys av den kvanti-
tativa jämställdheten. Detta görs genom en kartläggning av könsför-
delningen bland de anställda med avseende på flera olika aspekter. 
Fördelningen mellan kvinnor och män redovisas både i andelar och i 
faktiska tal. Dessutom kan det i de allra flesta fall vara lämpligt att 
redovisa en jämförelsepunkt längre bak i tid för att kunna visa en 
eventuell förändring.  
 
I ett andra steg skall resultatet diskuteras och kopplas till institu-
tionens kvalitativa jämställdhetsarbete. En skev könsfördelning bland 
de anställda behöver såsom tidigare nämnts inte vara ett hinder för att 
institutionen skall erhålla jämställdhetscertifiering, men ett krav skall 
vara att institutionen är medveten om problemet, kan resonera kring 
det och försöker förändra det på något sätt. Utvärdering och strategier 
för att förändra en eventuell bristande kvantitativ jämställdhet borde 
alltså vara nödvändigt för att erhålla jämställdhetscertifiering. Där-
emot borde det inte vara ett krav att faktiskt lyckas genomföra denna 
förändring fullt ut, eftersom det förmodligen inte bara är institu-
tionen i sig som är förklaringen till den skeva könsfördelningen. Vissa 
saker är självklart enklare att förändra, t.ex. könsfördelningen i 
institutionsstyrelsen, institutionsledningen och andra ledningsorgan. 



 30 

Andra saker är avsevärt svårare, t.ex. könsfördelningen i olika 
personalkategorier på institutionen. Där kan man istället kräva en 
medvetenhet om detta och kanske en strategi vid nyrekrytering.  
 
I ett tredje steg besvaras några övergripande frågor om institutionens 
jämställdhetsarbete med de anställda som målgrupp. Dessutom redo-
visas den kvalitativa diskussionen om jämställdhetsarbetet med 
anställda som målgrupp i form av en s.k. ”SWOT-analys”, där styrkor 
(Strengths), svagheter (Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och 
hot (Threats) rörande institutionens jämställdhetsarbete diskuteras 
systematiskt och gärna redovisas lättöverskådligt i matrisform.  
 
Tabell 2. Förslag på SWOT-matris. 

 
 

INTERNT 

Styrkor 

 

 

Svagheter 

 

EXTERNT 

Möjligheter 

 

 

Hot 

 
 
Fördelen med en SWOT-analys är att jämställdhetsarbetet dels disku-
teras utifrån institutionens förutsättningar i dagsläget (styrkor och 
svagheter), dels utifrån institutionens förutspådda framtida utveckling 
där externa faktorer behandlas (möjligheter och hot).  

Utvärderingsunderlag gällande jämställdhetsarbete med studenter som 
målgrupp 

Ett utkast på utvärderingsunderlag gällande jämställdhetsarbete med 
studenter som målgrupp redovisas i bilaga 2. I ett första steg skall den 
kvantitativa jämställdheten på institutionen med studenterna som 
målgrupp kartläggas. Även i detta fall kan det vara lämpligt att 
redovisa en jämförelsepunkt längre bak i tid för att kunna visa en 
eventuell förändring.  
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En eventuell skev könsfördelning skall sedan i ett andra steg 
diskuteras. I vissa fall kan det krävas en djupare kartläggning för att 
problematisera och förklara en variation. Ett tillvägagångssätt kan 
t.ex. vara att göra en mindre enkät bland studenterna för att se om 
man på så sätt hittar en förklaring. Ett exempel på detta är följande: 
Institution X upptäcker att samtidigt som könsfördelningen är rela-
tivt jämn på B-nivån, är det en klar manlig dominans på C-nivån. 
Institutionen väljer att skicka ut en enkät till de kvinnliga studenter 
som varit registrerade på B-kursen de senaste terminerna för att för-
söka hitta en förklaring till varför de valt att inte gå vidare till C-nivå. 
Enkäten följs eventuellt upp av kompletterande intervjuer.  
 
I ett tredje steg diskuteras några övergripande frågor om institutionens 
jämställdhetsarbete med studenter som målgrupp. Dessutom görs en 
SWOT-analys även av jämställdhetsarbetet med studenterna som 
målgrupp. 

Könsmedveten pedagogik (kursspecifikt 

jämställdhetsarbete) 

I nästa steg förs jämställdhetsarbetet ner på kursnivå till att handla 
om det utbildningsprogram, den kurs eller den delkurs, som jäm-
ställdhetscertifieringen ansöks för. Jämställdhetsarbete på en kurs 
handlar i princip om att tillämpa en könsmedveten pedagogik.  
 
Den könsmedvetna pedagogiken kan redovisas på flera olika sätt i 
utvärderingsunderlaget. Ett alternativ är att ett antal diskussionsfrågor 
skall besvaras. Diskussionsfrågorna får dock inte formuleras på ett 
sådant sätt att det krävs avancerade kunskaper i genusteori och 
pedagogik långt utöver vad en universitetslärare normalt har, eftersom 
svaren som skall granskas i så fall bara blir spekulationer. Ett annat 
alternativ, som kanske kan vara enklare att arbeta med på insti-
tutionerna, är en checklista med kortare frågor som syftar till en kart-
läggning av kursens innehåll och som kompletteras med ett par 
inledande diskussionsfrågor.  
 
I föreliggande rapport skisseras det sistnämnda alternativet (se bilaga 
3). Först kommer två diskussionsfrågor, som skall besvaras utförligt. 



 32 

Därefter följer ett antal kortare frågor48, vars svar skall vara en hjälp 
för institutionen att dels göra en kartläggning, dels gå vidare med ut-
vecklingen av den könsmedvetna pedagogiken på kursen. Svaren på 
var och en av frågorna redovisas kort i utvärderingsunderlaget, t.ex. i 
punktform. Dessa bör utgöra ett viktigt underlag för svaren på 
diskussionsfrågorna. Institutionerna kan självklart också formulera 
och besvara ytterligare frågor som känns relevanta. 

Genusperspektiv i utbildningen 

Möjligheterna att använda ett genusperspektiv i undervisningen 
varierar mellan olika ämnen och kraven måste därför anpassas där-
efter. I vissa ämnen är det kanske inte intressant eller ens möjligt att 
tillämpa ett genusperspektiv. I så fall är det desto viktigare att arbeta 
med en könsmedveten pedagogik. Detta innebär att det inte går att 
ställa ett generellt krav på att alla jämställdhetscertifierade kurser 
måste ha ett genusperspektiv på utbildningens innehåll. Ett sådant 
krav främjar inte heller på något sätt det aktiva jämställdhetsarbetet, 
eftersom det är en omöjlig uppgift att lösa. Däremot bör det finnas 
ett krav på ett genusperspektiv på utbildningens innehåll där det är 
möjligt. I ämnen där det inte är möjligt, är istället en könsmedveten 
pedagogik desto viktigare. Detta skall i så fall anges och motiveras. 
 
Genusperspektivet utvärderas förslagsvis på samma sätt som den 
könsmedvetna pedagogiken: Ett par inledande diskussionsfrågor och 
ett antal kortare kartläggningsfrågor (bilaga 4). Svaren kompletteras 
med kursplan inklusive litteraturlista och studiehandledning (utkast 
om kursen ännu inte getts). Även i detta fall uppmuntras institu-
tionerna att ställa ytterligare frågor som besvaras. 

                                                 
48  Dessa kortare frågor är delvis bearbetningar av frågor som återfinns i 

Bondestam 2005, s. 27 och Fogelberg Eriksson & Karlson 2006, s. 30-31. Se 
även Löfgren, Kent (2006) Hur högskoleinstitutioner och enheter kan granska 
sina kurser ur jämställdhets- och genusperspektiv. Nuläget och framåtblick med 
praktiska förslag, Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå 
universitet, s. 25. 
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Avslutning 

 
Denna rapport kan ses som ett första steg mot utvecklingen av ett 
system för frivillig jämställdhetscertifiering av kurser och program vid 
Umeå universitet. Innan systemet kan utföras, återstår dock flera 
beslut som måste fattas och vägval som skall göras. Framför allt 
handlar det om att utveckla ett system som inte bara leder till hög 
måluppfyllelse (d.v.s. fördjupad jämställdhet), utan även innebär att 
jämställdhetscertifieringen erhåller hög legitimitet. I en tidigare 
rapport står det också: 

 
Att skapa ett jämställdhetsmärke är ett långsiktigt och tålmodigt 
arbete. Ett märkningssystem behöver utvecklas som ska hålla för 
påfrestningar, kritik och granskning. Systemet ska ut på en 
marknad och måste verka rimligt både för producenter och 
konsumenter.49 
 

Föreliggande rapports senare del är konkret och tydligt inriktad på 
hur arbetet skulle kunna genomföras på institutionsnivå på univer-
sitetet. Det har också varit ett underförstått syfte med rapporten, 
nämligen att ganska konkret ge en uppfattning om arbetets om-
fattning. 
 
Det förslag på jämställdhetscertifiering av kurser och program som 
lanseras i rapporten, är baserat på dubbla kriterier: För det första 
verksamhetens jämställdhetsarbete och för det andra det som produ-
ceras vid verksamheten. Det är alltså inte bara verksamheten i form av 
institutionernas jämställdhetsarbete som skall granskas, utan även 
genusperspektivet och den könsmedvetna pedagogiken i de kurser 
som skall certifieras. Det är detta som gör jämställdhetscertifieringen 
på universitetet speciell. 
 
 

                                                 
49  Ds 1998:49, s. 34. 
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BILAGA 1. 

Utvärdering av institutionens jämställdhets-

arbete med de anställda som målgrupp 

 
 
(Till utvärderingsunderlaget bifogas institutionens jämställdhetsplan.) 
 
Steg 1 – Kartläggning av den kvantitativa jämställdheten på institu-
tionen 
 
För följande punkter redovisas fördelningen mellan kvinnor och män 
både i andelar och i faktiska tal. I många fall kan det vara viktigt och 
intressant att synliggöra en eventuell förändring. Därför skall samma 
uppgifter även redovisas för  en jämförelsepunkt längre bak i tid. 
 

- Könsfördelning i olika personalkategorier (professorer, lektorer, 
adjunkter, doktorander, administratörer, forskningsassistenter, 
laboratorieassistenter, forskningsingenjörer etc.). 

- Könsfördelning i institutionsstyrelse, institutionsledning och 
andra ledningsorgan, inkl. en redovisning av enskilda centrala 
ledande poster (prefekt, ev. ställföreträdande prefekt, studie-
rektor, forskarutbildningsansvarig och liknande).  

- Könsfördelning bland anställda med docentkompetens. 
- Könsfördelning bland anställda med meriteringstjänster (forskar-

assistenter och andra postdoc-tjänster). 
- Könsfördelning bland de anställda fördelat på anställningsform 

och personalkategori (timmar, tidsbegränsat förordnande, fast 
anställning). 

- Könsfördelning bland doktorander fördelat på finansieringsform 
(utbildningsbidrag, stipendium, doktorandtjänst, studiemedel, 
annan tjänst). 

- Könsfördelning bland handledare inom forskarutbildningen 
(huvudhandledare respektive biträdande handledare). 

- Könsfördelning bland undervisande personal, fördelat på kurs-
ansvarig lärare och övriga lärare. 
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- Resursfördelning till kvinnliga och manliga anställda, t.ex. tid för 
kompetensutveckling. 

- Genomsnittlig inkomst för kvinnor och män i olika personal-
kategorier. 

- Könsfördelning bland långtidssjukskrivna (sjukskrivning mer än 
en månad). 

- Könsfördelning bland föräldralediga (föräldrapenning respektive 
tillfällig föräldrapenning). 

 
 
Steg 2 – Analys av den kvantitativa jämställdheten 
 
I nästa steg skall resultatet av kartläggningen diskuteras och kopplas till 
institutionens kvalitativa jämställdhetsarbete. Besvara därför följande 
frågor: 
 

- Finns det en skev könsfördelning i något avseende?  
- Vad kan det bero på?  
- Vilka strategier tillämpas eller kommer att tillämpas för att för-

ändra situationen? Vilka mål/ambitioner har institutionen? 
 
 
Steg 3 – Redovisning av institutionens jämställdhetsarbete 
 
Avslutningsvis skall jämställdhetsarbetet på institutionen i stort redovisas 
och diskuteras. Besvara för det första följande frågor: 
 

- Hur arbetar institutionen med att kvinnor och män skall ha goda 
arbetsförhållanden samt lika förutsättningar och möjligheter att 
påverka sin arbetssituation och att utveckla sin kompetens? Hur 
ser situationen ut i dagsläget och vilka mål/ambitioner har insti-
tutionen med jämställdhetsarbetet? 

- Hur skapar institutionen goda förutsättningar för att de anställda 
skall kunna ta ut föräldraledighet samt mer allmänt kunna kom-
binera arbete med föräldraskap? 

- Vilka strategier har institutionen för att hantera sexuella trakasse-
rier och trakasserier p.g.a. kön? 
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För det andra skall jämställdhetsarbetet redovisas i form av en s.k. 
SWOT-analys, där styrkor, svagheter, möjligheter och hot rörande 
institutionens jämställdhetsarbete med de anställda som målgrupp disku-
teras systematiskt och redovisas i matrisform (se s. 30 i rapporten). Det är 
viktigt att redovisningen omfattar såväl situationen idag som de mål som 
institutionen strävar mot.  
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BILAGA 2. 

Utvärdering av institutionens jämställdhets-

arbete med studenter som målgrupp 

 
 
(Till utvärderingsunderlaget bifogas institutionens jämställdhetsplan.) 
 
Steg 1 – Kartläggning av den kvantitativa jämställdheten på 
institutionen 
 
För följande punkter redovisas fördelningen mellan kvinnor och män 
både i andelar och i faktiska tal. I många fall kan det vara viktigt och 
intressant att synliggöra en eventuell förändring. Därför skall samma 
uppgifter även redovisas för  en jämförelsepunkt längre bak i tid. 
 

- Könsfördelning bland de lärare som studenter möter på olika 
kurser och olika nivåer.  

- Könsfördelning bland kursansvariga lärare och övriga lärare för-
delat på olika nivåer. 

- Könsfördelning bland studenter på olika kurser, på olika nivåer 
och på olika valbara moment inom kurser. 

- Genomströmning bland studenterna fördelat på kurs och kön. 
- Betyg fördelat på kön. 

 
 
Steg 2 – Analys av den kvantitativa jämställdheten 
 
I nästa steg skall resultatet av kartläggningen diskuteras och kopplas till 
institutionens kvalitativa jämställdhetsarbete. Besvara därför följande 
frågor: 
 

- Finns det en skev könsfördelning i något avseende?  
- Vad kan det bero på?  
- Vilka strategier tillämpas eller kommer att tillämpas för att för-

ändra situationen? Vilka mål/ambitioner har institutionen? 
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Steg 3 – Redovisning av institutionens jämställdhetsarbete 
 
Avslutningsvis skall jämställdhetsarbetet på institutionen i stort redovisas 
och diskuteras. Besvara för det första följande frågor: 
 

- Hur arbetar institutionen med att kvinnliga och manliga studen-
ter vid institutionen skall ha lika förutsättningar och möjligheter 
i utbildningen? Hur ser situationen ut i dagsläget och vilka 
mål/ambitioner har institutionen med jämställdhetsarbetet? 

- Hur skapar institutionen goda förutsättningar för att studenter 
skall kunna kombinera sina studier med föräldraskap? 

- Vilka strategier har institutionen för att hantera sexuella trakasse-
rier och trakasserier p.g.a. kön? 

 
För det andra skall jämställdhetsarbetet redovisas i form av en s.k. 
SWOT-analys, där styrkor, svagheter, möjligheter och hot rörande insti-
tutionens jämställdhetsarbete med studenter som målgrupp diskuteras 
systematiskt och redovisas i matrisform (se s. 30 i rapporten). Det är 
viktigt att redovisningen omfattar såväl situationen idag som de mål som 
institutionen strävar mot.  
 
 



 42 

BILAGA 3.  

 

Utvärdering av kursens könsmedvetna 

pedagogik (kursspecifikt jämställdhetsarbete) 

 
 
(Till utvärderingsunderlaget bifogas kursplan, litteraturlista samt studie-
handledning.) 
 
Besvara följande två diskussionsfrågor!  
 

- Vilken innebörd ges en könsmedveten pedagogik på kursen? 
- Hur används en könsmedveten pedagogik på kursen i dagsläget 

och vilka ambitioner finns att utveckla detta? Vilka problem och 
vilka möjligheter finns? 

 
Till er hjälp i redovisningen och diskussionen har ni ett antal frågor som 
används för att kartlägga det kursspecifika jämställdhetsarbetet. Redovisa 
även svaret på dessa frågor, men gör det kortfattat (t.ex. i punktform). Se 
dessa frågor som en form av checklista! Det viktiga är att dels kartlägga 
hur situationen ser ut idag, dels dra upp strategier för utvecklingen av 
den könsmedvetna pedagogiken på kursen. Dessutom kan det finnas ytter-
ligare frågor som känns relevanta att kartlägga och diskutera beroende på 
t.ex. ämne. Inkludera i så fall även dessa i redovisningen! 
 
Kartläggning av kursen – kurslitteratur:  

- Hur ser könsfördelningen bland studenter ut på kursen i helhet, 
respektive – om tillämpligt – på olika inriktningar av kursen? 

- Hur fördelar sig kurslitteraturen på kvinnliga och manliga för-
fattare med avseende på antal böcker och artiklar, antal sidor 
totalt, litteraturens innehåll samt litteraturens användning på 
kursen? 

- I vilka sammanhang nämns kvinnor respektive män i kurslittera-
turen? 

- Vilka bilder visas av kvinnor respektive män i kurslitteraturen? 
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- Är eventuella exempel och övningar i kurslitteraturen köns-
neutrala? 

 
Kartläggning av kursen – undervisning:  

- Möter studenterna både manliga och kvinnliga lärare på kursen? 
Hur ser i så fall arbetsfördelningen ut mellan dem (antal timmar, 
kursansvar, fördelning av arbetsuppgifter etc.)? 

- Vilka undervisningsformer tillämpas på kursen och varför?  
- Hur ser studenternas deltagande i olika undervisningssituationer 

ut? Deltar kvinnliga och manliga studenter i lika omfattning och 
i samma situationer? Tenderar vissa studenter att dominera? 

- Ställer manliga och kvinnliga studenter samma typ av frågor? 
- Hur konstrueras övningsuppgifter och exempel för att kännas 

relevanta av både kvinnliga och manliga studenter? 
 
Kartläggning av kursen – examination:  

- Hur examineras kursen och varför?  
- Hur konstrueras tentamensfrågor eller liknande för att kännas 

relevanta av både kvinnliga och manliga studenter? 
- Hur ser betygsfördelningen ut mellan kvinnliga och manliga 

studenter? 
- Är examinationsuppgifter och tentor anonymiserade vid rättning? 

 
Kartläggning av kursen – återkoppling/kursutvärderingar:  

- Förekommer kursråd? Vilken funktion fyller i så fall det?  
- Hur ska den könsmedvetna pedagogiken utvärderas och för-

bättras? 
- Hur uppfattar studenterna att läraren har lyckats arbeta köns-

medvetet?  
- Hur sker återkoppling till studenterna? 

 
Kartläggning av kursen – kunskapsspridning:  

- Hur dokumenteras och sprids kunskaperna om en könsmedveten 
pedagogik från kursen till övriga lärare på institutionen? 
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BILAGA 4.  
 

Utvärdering av kursens genusperspektiv 

 
 
(Till utvärderingsunderlaget bifogas kursplan, litteraturlista samt studie-
handledning.) 
 
Besvara följande två diskussionsfrågor!  
 

- Vad innebär ett genusperspektiv i kursen? 
- Hur används ett genusperspektiv i kursen i dagsläget och vilka 

ambitioner finns att utveckla detta? Vilka problem och vilka 
möjligheter finns? 

 
Till er hjälp i redovisningen och diskussionen har ni ett antal frågor som 
används för att kartlägga genusperspektivet. Redovisa även svaret på dessa 
frågor, men gör det kortfattat (t.ex. i punktform). Se dessa frågor som en 
form av checklista! Det viktiga är att dels kartlägga hur situationen ser ut 
idag, dels dra upp strategier för utvecklingen av genusperspektivet på 
kursen. Dessutom kan det finnas ytterligare frågor som känns relevanta 
att kartlägga och diskutera beroende på t.ex. ämne. Inkludera i så fall 
även dessa i redovisningen! 
 
Kartläggning av kursen – kurslitteratur: 

- Hur förekommer genusperspektivet i kurslitteraturen? Integrerad 
eller som ett tillägg? 

- Problematiseras den litteratur där det inte förekommer? 
 
Kartläggning av kursen – undervisning: 

- Hur förs genusperspektivet in i föreläsningar, seminarier etc.? 
Integrerat eller som ett tillägg? 

- Hur sker progressionen av genusperspektivet på olika moment 
och kurser på institutionen? Vilken roll spelar genusperspektivet 
på denna kurs?  

- Finns det någon koppling mellan kursen och förekommande 
genusforskning vid institutionen? 
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Kartläggning av kursen – examination: 

- Hur examineras genusperspektivet? 
 
Kartläggning av kursen – återkoppling/kursutvärderingar: 

- Hur ska genusperspektivet utvärderas och förbättras? 
- Hur uppfattar studenterna att genus har integrerats i litteratur, 

undervisning, examination?  
- Hur tycker studenterna att moment med genus kan förbättras? 

 
Kartläggning av kursen – kunskapsspridning: 

- Hur skall kunskaper från genomförandet av den jämställdhets-
certifierade kursen spridas till övriga lärare på institutionen? 
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