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Förord 
Föreliggande text är en rapport inom forsknings- och utvecklingsprojektet The 

mobility of gender – gendering mobility for learning health and innovation. 

Projektet är finansierat via Vinnovas program Tillämpad genusforskning inom 

starka forsknings- och innovationsmiljöer – TIGER. I vårt arbete inom Helix 

använder vi också akronymen TIGER för det aktuella projektet. 

 

Kartläggningen som presenteras i rapporten har genomförts under hösten 2009 

och våren 2010 av fil mag Linda Schultz, som också genomfört analysarbetet 

och skrivit merparten av texten. Rapporten fokuserar om och hur genus är en del 

av forskningen inom forskningsmiljön Helix. Denna rapport följs av en 

kartläggande studie av Helix’ partnerskapsorganisationer, med fokus på 

pågående aktiviteter och aktuella diskussioner om genus och jämställdhet samt 

upplevda behov av jämställdhetsarbete i dessa organisationer.  

 

Linköping, oktober 2010 

Elisabeth Sundin, projektledare 

Anna Fogelberg Eriksson 

Linda Schultz 
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1. Inledning 
Verket för innovationssystem, VINNOVA, driver ett långsiktigt arbete för att 

stärka genusforskning för jämställdhet som utgår ifrån behov som finns inom 

arbetslivet, detta i enlighet med uppdraget att bidra till ett jämställt samhälle och 

verka för att stärka genusperspektiv i forskningen
1
. TIGER-utlysningen, 2007, 

var den tredje inom det arbetet. Den första utlysningen syftade till att samla 

erfarenheter från tidigare jämställdhetssatsningar och resulterade bland annat i 

antologin; ”Vad hände sen? – långsiktiga effekter av jämställdhetssatsningar 

under 1980- och 90-talen”
2
 som gavs ut hösten 2006. Den andra utlysningen 

syftade bland annat till att utveckla modeller och metoder för ”jämställdhet och 

utveckling av starka FoI-miljöer för jämställdhetsarbete på genusvetenskaplig 

grund.”
 3

 TIGER-utlysningen var till skillnad från de båda tidigare, helt inriktad 

på integrering av genus- och jämställdhetsperspektiv i FoI-miljöer med 

långsiktig finansiering av VINNOVA eller miljöer med längre varaktighet. Den 

övergripande målsättningen formulerades:  

 

Det yttersta syftet är att bidra till att förbättra Sveriges konkurrensförmåga och hållbar 

tillväxt genom att utveckla och förstärka genus- och jämställdhetsperspektivet i FoI-

miljöer med relevans för VINNOVAs verksamhetsområde. Det ska ske genom ett 

förändringsarbete där inriktningen bestäms av de behov av förändring som kan 

identifieras inom de deltagande FoI-miljöerna. De resultat som kan förväntas av 

projekten är förändrat handlande och nya interna processer, som på sikt stärker FoI-

miljöernas konkurrenskraft. 
4
 

 

Med utgångspunkt i de riktlinjer som VINNOVA formulerade beviljades Helix 

forskningsmedel för ett fyrårigt (2009-2012) forsknings- och utvecklingsprojekt 

om The mobility of gender – gendering mobility for learning health and 

innovation. Fortsättningsvis lånar vi VINNOVAS akronym och kallar även 

Helix-projektet för TIGER. Syftet med projektet är att öka genusmedvetenheten 

samt utveckla jämställda handlingsmönster och organisatoriska strukturer inom 

                                           
1
 Se vidare: http://vinnova.se/sv/Verksamhet/BEGINN/ 

2
 Sundin, E. & Göransson, U. (red.) 2006 Vad hände sen? – Långsiktiga effekter av 

jämställdhetssatsningar under 1980- och 90-talen. VINNOVA rapport VR 2006:08 
3
 Se vidare: http://vinnova.se/sv/Verksamhet/BEGINN/Genusperspektiv-pa-

innovationssystem-och-jamstalldhet-/  
4
 Utlysning Tillämpad genusforskning för starka forsknings- och innovationsmiljöer steg 2 

2008-03-03 (se vidare: http://vinnova.se/sv/Utlysningar/Utlysningar---forteckning/Tidigare-

utlysningar-2008/Tillampad-genusforskning-for-starka-FoI-miljoer---steg-2/) 

http://vinnova.se/sv/Verksamhet/BEGINN/
http://vinnova.se/sv/Verksamhet/BEGINN/Genusperspektiv-pa-innovationssystem-och-jamstalldhet-/
http://vinnova.se/sv/Verksamhet/BEGINN/Genusperspektiv-pa-innovationssystem-och-jamstalldhet-/
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ramen för FoI-miljön Helix. Projektets logik är att utveckla arbetet med att 

synliggöra genusdimensionens relevans och betydelse både för 

partnerprojektens samt parternas utveckling. Synliggörandet är en förutsättning 

för insikten och insikten för handling. Den långsiktiga målsättningen är att 

projektet ska leda till hållbar tillväxt och konkurrenskraft för Helix och dess 

partners eftersom genderiserade normer och praktiker, det vill säga, normer och 

praktiker som på något sätt är färgade av könsaspekter, förhindrar 

organisatoriska förändringar och innovationer. 

Mot bakgrund av upplevda problem med bristande jämställdhet och med 

utgångspunkt i en interaktiv forskningsansats planeras ett projekt i två steg. I 

steg 1 genomförs, förutom den kartläggning som föreliggande rapport är en del 

av, två startprojekt som bidrar med att synliggöra genusdimensionernas relevans 

för FoI-miljöns utveckling och på lång sikt hållbar tillväxt och konkurrenskraft. 

Startprojekten fokuserar ledarskap och genus respektive innovationer och genus, 

vilka ska ligga till grund för adekvata åtgärder och fortsatt forskning inom de 

aktuella organisationerna samt spridning till andra parter i FoI-miljön Helix 

(steg 2). 

Jämställdhetsfrågan och genusperspektiven har, tillsammans med delaktighet 

och ledarskap, från början varit identifierade som ”tvärgående teman” som ska 

genomsyra forskningsprojekten inom Helix. (Se modell över Helix’ forskning 

nedan.) 

 

 

Ser vi till Helix ’ forskningsorganisation så består den seniora forskargruppen av 

sex professorer, två kvinnor och fyra män. Övriga seniora forskare består till lika 

andelar av kvinnor och män och detsamma gäller doktoranderna. Helix’ styrelse 

utgörs av representanter från partnerorganisationerna samt forskare och 

doktorander. Styrelsen har 12 fasta deltagare varav 7 är män och 5 är kvinnor. 

Partnerskapet, som förutom universitet, utgörs av tillverkande företag, offentliga 

organisationer samt fackliga organisationer, kan sägas spegla den 

 Forskningsprogram  

 Rörlighet i relation till:  

Tematiska 

ämnen: 

Lärande Hälsa Innovationer och 

Entreprenörskap 

Delaktighet    

Jämställdhet    

Ledarskap    
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könssegregerade
5
 svenska arbetsmarknaden på ett tydligt sätt. 

Partnerorganisationerna återkommer vi till i nästföljande rapport, del två av 

kartläggningen. 

Syfte 

Denna del av kartläggningen har haft som syfte att undersöka om och hur 

aspekter av genus och/eller kön är en del av pågående forskning inom Helix. 

Dessutom har vi genom kartläggningen velat identifiera eventuella behov av och 

förslag till vidare forskning som rör genus- och könsfrågor inom Helix. 

Genus, kön och jämställdhet 

Med genus menas i detta sammanhang det som oftast brukar kallas det sociala 

och kulturellt skapade könet. Det som Simone de Beauvoir uttrycker i Det andra 

könet genom att säga: ”Man föds inte till kvinna, man blir det.” Genus handlar i 

denna bemärkelse, enkelt uttryckt, om våra föreställningar om män och kvinnor, 

hur de ska eller bör vara och vad vi anser vara manligt och kvinnligt.
6
 När 

begreppet kön används i rapporten syftar det i första hand till kategorin man och 

kategorin kvinna, dvs. till det biologiska könet. I kartläggningsstudien har vi valt 

att använda båda definitionerna för att tydligare lyfta fram hur forskningen inom 

Helix belyser frågor som på något sätt är kopplat till män och kvinnor. Med 

andra ord har vi både intresserat oss för hur genusperspektiv används inom 

Helix’ forskning och om jämförelser mellan män och kvinnor görs och 

upptäckta skillnader uppmärksammas. I de fall jämställdhet används i rapporten 

ska det förstås som aspekter som rör jämlika förhållanden för män och kvinnor, 

dvs. att män och kvinnor ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter på 

väsentliga områden i livet
7
.  

I nästföljande kapitel ges en kortfattad beskrivning av genusforskningens olika 

dimensioner och skilda sätt att närma sig och hantera frågor om genus. Dessa 

                                           
5
 Inom offentlig sektor återfinns cirka 80 % kvinnor och 20 % män. Inom tillverkning är 

förhållandet ungefär det omvända med cirka 20 % kvinnor och 80 % män. För fördjupad 

statistik över yrkesstruktur och arbetsliv se exempelvis Yrkesregistret med yrkesstatistik – 

Kvinnor och män i olika yrken? Sveriges officiella statistik. Statistiska meddelanden AM 33 

SM 1002, korrigerad 2010-03-10. Kan laddas ner via SCB: 

www.scb.se/Pages/Product____59061.aspx  
6
 För en fördjupad diskussion om genus se t.ex. Hirdman (1998) ”Genussystemet – teoretiska 

reflexioner kring kvinnors sociala underordning.” Kvinnovetenskaplig tidskrift, 3 1988, eller 

SOU 1990:44 Demokrati och Makt i Sverige Maktutredningens huvudrapport 
7
 Se vidare exempelvis Wahl, A. m.fl. (2000) Det ordnar sig – teorier om organisation och 

kön. Studentlitteratur Lund  

http://www.scb.se/Pages/Product____59061.aspx
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kan även ses som teoretiska utgångspunkter eller som en teoretisk vägledning 

för kartläggningen. Vidare beskrivs i kapitel 3 hur kartläggningen har 

genomförts. Resultaten presenteras i kapitel 4, därefter följer förslag till vidare 

forskning samt diskussion. 
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2. Genusforskningens olika dimensioner – teoretiska 

utgångspunkter 
Genusforskning kan, i en vid mening, definieras som det kunskapsområde som 

problematiserar hur genus konstrueras, formas, blir till och reproduceras, med 

andra ord definieras genus i detta sammanhang som det socialt och kulturellt 

skapade könet. Konstruktionen och skapandet av genus kan sägas ske på alla 

olika nivåer och inom olika sfärer i vårt samhälle och vår kultur. 

Genusforskningen är ett relativt ungt forskningsfält och kan beskrivas som 

dynamiskt och livligt. Den teoretiska och strategiska debatten inom fältet vad 

gäller definitioner av begrepp är levande och spännvidden mellan olika 

tolkningar och förklaringar kan bitvis vara stor
8
.  Det finns även en hög grad av 

variation inom fältet vad gäller det som enkelt uttryckt kan beskrivas som 

genusfrågans plats i forskningen. Innan vi sätter fokus på forskningen inom 

Helix kan det därför vara fruktbart att kort försöka bena ut och kommentera 

några av genusforskningens dimensioner och de olika vägar forskningen närmar 

sig frågor om genus och kön.  

Förutom att utgöra en slags samlande paraplydefinition över alla forskning som 

rör genus utgör genusforskning även en beteckning på forskning där 

undersökningen och problematiserandet av genus är det huvudsakliga syftet. 

Genusforskning bedrivs både tvärvetenskapligt och inomvetenskapligt. Det 

tvärvetenskapliga förhållningssättet är ämnesövergripande och vill förstå genus 

ur så många olika perspektiv som möjligt. Under de cirka 30 år som 

genusforskning har funnits på universiteten har en gemensam teoretisk 

referensram byggts upp. Den inomvetenskapliga forskningen kring genus 

använder ofta kunskap från den tvärvetenskapliga gemensamma referensramen 

för att belysa problem inom den egna disciplinen. Inomvetenskaplig forskning 

har även i många fall handlat om tilläggsforskning med syftet att fylla i luckor i 

det egna kunskapsområdet gällande kön och genus
9
.  

Forskning med genusperspektiv däremot kan definieras som forskning där ett av 

syftena, jämte andra, är att analysera aspekter av genus. Med andra ord utgör 

                                           
8
 Thurén, B-M (2003) Genusforskning – Frågor, villkor och utmaningar. Vetenskapsrådet  

9
 Ganetz, H. (2005) Genusvetenskapliga projektansökningar inom Humaniora-

Samhällsvetenskap – en uppföljning av Vetenskapsrådets beredning och utfall år 2004. 

Vetenskapsrådets rapportserie 15:2005 och Thurén, B-M (2003) Genusforskning – Frågor, 

villkor och utmaningar Vetenskapsrådet 
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inte genus ensamt det huvudsakliga perspektivet eller teoribildningen i analysen. 

Ibland används även definitionen forskning med genusaspekt vilket kan 

förklaras som forskning som erkänner och medvetandegör att genus har 

betydelse för de frågor och problem som studeras. Däremot har genus inte en 

framträdande roll i analyserna utan kan exempelvis finnas med som en 

bakomliggande orsaksförklaring. 

Det finns även en stor del, framförallt kvantitativ forskning, där kön utgör en 

variabel och där eventuella skillnader (och likheter) mellan män och kvinnor 

uppmärksammas. Forskning som undersöker skillnader mellan könen utgör ofta 

en central och viktig grund för fortsatt forskning kring genus, men kan inte 

definieras som forskning med genusperspektiv eller genusaspekter
10

.  

Som med de flesta indelningar är gränserna mellan de olika kategorierna ofta 

flytande, vilket även har framkommit under de intervjuer som gjorts med 

forskarna inom Helix. I många fall är det inte helt klart om eller i vilken 

utsträckning genus och frågor kring genus kommer att vara en del i projekten. 

Merparten av den forskning som sker inom Helix är kvalitativ och beskrivs till 

viss del av den anledningen i termer av en process, visserligen med utsatta mål 

och syften men med ett mått av flexibilitet vad gäller analysfrågor och 

perspektiv. De skilda kategorier av genusforskning som presenteras ovan har 

varit vägledande under arbetet att ordna det empiriska materialet i 

kartläggningen. De utgör dock inte ensamt den struktur varefter forskningen 

inom Helix kan beskrivas. I den intervjustudie som genomförts rör sig ofta 

samtalen kring forskarens olika val och prioriteringar och hur dessa kan påverka 

hur genusaspekter hanteras. Hur intervjumaterialet har hanterats och sorterats 

samt vilka teman som återkommer beskrivs närmare i de båda nästkommande 

kapitlen.  

                                           
10 Ganetz, H. (2005) Genusvetenskapliga projektansökningar inom Humaniora-

Samhällsvetenskap – en uppföljning av Vetenskapsrådets beredning och utfall år 2004. 

Vetenskapsrådets rapportserie 15:2005 
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3. Metod  
Projektets syfte är, som tidigare nämnts, att öka genusmedvetenheten samt 

utveckla jämställda handlingsmönster och organisatoriska strukturer inom ramen 

för FoI-miljön Helix. Dessutom är målsättningen att projektet ska bidra till att 

synliggöra genusdimensionernas relevans och betydelse för partnerprojekten och 

parternas utveckling. Inom Helix pågår en mängd olika forskningsprojekt som, 

inom ett brett spektra, i huvudsak belyser rörlighet i arbetslivet när det gäller 

lärande, hälsa och innovationer. För att kunna sprida erfarenhet och arbeta med 

förändring inom miljön var det därför i ett tidigt stadium av projekt TIGER 

centralt att försöka ta reda på om och på vilket sätt frågor om genus behandlas i 

de olika pågående projekten. Detta har genomförts genom en kartläggning där 

samtliga forskare inom miljön samt flertalet forskare kopplade till Helix genom 

olika projekt har intervjuats. I ett andra led av kartläggningen har även 

representanter för samtliga partnerorganisationerna intervjuats, resultaten från 

denna del av kartläggningen presenteras i en kommande rapport. 

Intervjustudie och inventering 

Det huvudsakliga syftet med intervjuerna var att undersöka och kartlägga om 

och i så fall hur genus, genusaspekter och aspekter av kön, dvs. skillnader 

mellan män och kvinnor, hanteras och är en del av forskningen i Helix. 

Dessutom syftade intervjuerna till en slags inventering gällande uppslag och 

idéer till vidare forskning om genus och könsrelaterade frågor. Vi har med andra 

ord haft en bred ansats och inte enbart fokuserat på om forskningsprojekten 

belyser konstruktioner av genus utan även intresserat oss för om jämförelser och 

skillnader mellan könen görs och uppmärksammas i forskningen. I första hand 

ställdes därför frågor om genus finns med rent konkret som 

perspektiv/frågeställning i forskarnas olika projekt, eller om de hade gjort 

jämförelser mellan män och kvinnor som uppmärksammats. Vidare var det 

intressant att allmänt diskutera om forskarna hade kunnat se aspekter relaterade 

till genus eller män och kvinnor i sina projekt även om sådana frågeställningar 

eller perspektiv inte var ”inbyggda” i projekten. Dessutom ställdes frågor av 

karaktären vad som skulle kunna göras inom deras forskningsfält gällande 

genus. (Se vidare bilaga 1 intervjuguide.) Med andra ord var vi både intresserade 

av att se vad som görs, men även vad som skulle kunna göras. Intervjuerna hade 

en semistrukturerad form, men i flera fall kan de mer sägas likna ett samtal kring 

den intervjuades forskningsfält än som regelrätta intervjuer.  
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I stort sett har samtliga forskare som på något vis är knutna till Helix intervjuats, 

ambitionen har varit att genomföra en totalundersökning gällande forskningen. 

För att få en bild över den forskning som bedrivs inom Helix så gjordes 

inledningsvis en sammanställning över samtliga forskningsprojekt med hjälp av 

årsredovisning och verksamhetsplan. I dessa dokument återges vilka forskare 

som är involverade i de olika projekten och tillsammans med presentationer av 

medarbetare och doktorander på Helix’ hemsida, gav de en god bild över Helix’ 

forskning och de forskare som skulle intervjuas. Sammanlagt har 35 intervjuer 

genomförts med olika forskare inom Helix. Av dessa är 7 professorer, 12 

doktorander, 14 forskare (lektorer och docenter) och 2 utredare. (Se vidare 

tabellen nedan.) Merparten av intervjuerna genomfördes under hösten 2009 men 

ett fåtal intervjuer genomfördes även under våren 2010. Undersökningen är inte 

en totalundersökning i den bemärkelsen att alla individer som på ett eller annat 

sätt är knutna till Helix har intervjuats, däremot har intervjuerna täckt in alla 

pågående samt flertalet avslutade forskningsprojekt inom Helix. Det bör även 

tilläggas att bilden som ges av forskningen inom Helix är begränsad på så vis att 

den är ett utsnitt av tiden. Sedan intervjuerna genomfördes har, av naturliga skäl, 

flera projekt förändrats och utvecklats, nya projekt och samarbeten kan 

dessutom ha tillkommit. 
 

Intervjuade  Totalt  Män  Kvinnor  

Professorer  7 5 2 

Forskare
11

 14 7 7 

Doktorander  12 7 5 

Utredare 2  2 

Sammanlagt 35 19 16 
Tabell 1: Sammanställning, intervjuer. 

Alla intervjuer har spelats in med hjälp av diktafon. Därefter har intervjuerna 

lyssnats igenom och de centrala avsnitten har transkriberats. Stora delar av 

intervjuerna är kontextorienterade och syftar till att sätta in de huvudsakliga 

frågeställningarna om genusaspekter i ett sammanhang. Det kan handla om 

projektens uppkomst, konstruktion, samarbetspartners, forskarens väg till Helix 

m.m. Dessa delar av intervjuerna har inte transkriberats utan har istället 

sammanfattats genom kortare anteckningar. Transkriptionerna och de 

sammanfattande anteckningarna har sedan bildat grund för det fortsatta arbetet 

med analys och sammanställning. De citat som används i resultatdelen av 

                                           
11

 Här återfinns disputerade forskare som är knutna till HELIX.  
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rapporten har till viss del reviderats från talspråk till ett mer lättläst skriftspråk. 

Detta innebär i princip att upprepningar, stakningar och olika slags 

”utfyllnadsljud” tagits bort och att meningsbyggnaden i vissa fall har ändrats. 

Innehållet i citaten är dock oförändrat. Citaten bör ses som en illustration och en 

koncentration av fleras röster och tankar som samlats under intervjuerna och inte 

som enskilda personers åsikter. Kartläggningen syftar inte till att studera hur de 

enskilda forskarna inom Helix hanterar genusfrågor utan snarare vilken plats och 

i vilken form genusaspekterna inom Helix’ forskning framträder. När citaten 

innehåller begrepp eller ord som kan visa vem av de intervjuade som citatet 

kommer ifrån, har det ordet ersatts med ett x. I de flesta fall rör det sig om 

projektets namn eller vilka forskningsfrågor som den intervjuade fokuserar på. 

Slutligen har även samtliga forskare som är citerade givits möjlighet att läsa och 

godkänna citaten.  

Analys och sammanställning 

I det inledande arbetet med att analysera intervjuerna gjordes en 

sammanställning över samtliga projekt som berörts i samtalen med forskarna. 

Sammanställningen gav en tydligare överblick och en grund till att ordna 

projekten som lyfts fram i intervjumaterialet. Då många projekt inom Helix 

engagerar flera forskare så nämndes samma projekt av naturliga skäl i flera av 

intervjuerna. För att undvika att samma projekt räknades två eller flera gånger 

jämfördes sammanställningen även med den ”projektkatalog” som 

sammanställdes innan intervjuerna (se ovan).  

Därefter lästes transkriptionerna och anteckningarna från intervjuerna igenom 

flera gånger för att se om det fanns återkommande teman som projekten kunde 

sorteras och ordnas efter. I en första sortering delades projekten in i tre 

huvudgrupper: 

1. Projekt med genusperspektiv/genusaspekt 

2. Projekt där kön används som variabel, dvs. jämförelser mellan män och 

kvinnor görs.  

3. Projekt som inte belyser genus- eller könsfrågor. 

Denna första och lite grova indelning av projekten följer de definitioner och 

kategorier som lyfts fram i kapitel 2. I sammanhanget bör det även poängteras 

att sorteringen av intervjuerna hela tiden har utgått från de olika projekten och 
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inte från individerna som intervjuats. Det kan t.ex. vara så att en och samma 

forskare är involverad i flera projekt, varav ett av dessa berör genusfrågor 

medan ett annat inte gör det.  

Vidare har den tredje gruppen av projekt, de som inte belyser genus- eller 

könsaspekter, sorterats efter olika teman som i första hand kan sägas handla om 

forskarens val eller intresse. Till exempel fanns det flera forskare som var öppna 

för att anlägga ett genusperspektiv längre fram i projektet om det skulle visa sig 

vara fruktbart och empirin skulle leda dem dit. Några projekt var dessutom 

designade på så vis att det fanns en öppning för en genusanalys om det skulle 

komma att visa sig vara fruktbart. För andra projekt hade forskarna svårt att se 

att genusanalyser skulle kunna tillföra något eller vara möjliga att göra. En 

fördjupad beskrivning över hur projekten har ordnats och vilka teman som lyfts i 

intervjuerna ges inledningsvis i kapitel 4.  
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4. Kartläggningens resultat och hur genusaspekter yttrar 

sig i HELIX’ forskningsprojekt 
Intervjuernas huvudsakliga fokus rörde sig kring forskarnas olika projekt och 

vilka genusaspekter eller eventuella genusaspekter som finns inom dem. 

Sammanlagt diskuterades 45 olika projekt
12

 under intervjuerna, merparten av 

dessa var pågående men en del var avslutade och några var i planerings- och 

uppstartsfas. Av dessa 45 projekt har 8 ett uttalat genusperspektiv, dvs. genus är 

en analytisk kategori och används som ett teoretiskt perspektiv i analyser och 

beskrivningar av empirin. Inom 11 projekt utgör kön en variabel i det empiriska 

materialet och i de fall som skillnader mellan kvinnor och män förekommer, 

nämns och beskrivs de i projekten. Några projekt (4 st.) har designats på så vis 

att genus kan komma att bli en aspekt eller ett perspektiv i analysen om empirin 

visar sig innehålla intressanta dimensioner av genus. Slutligen är det 22 projekt 

som helt saknar eller inte alls berör frågor om genus. Av de 8 projekt som har ett 

genusperspektiv kan det nämnas att 4 drivs av samma forskare, delvis i 

samarbete med en eller flera andra forskare inom Helix. Se vidare 

sammanställning nedan.  

Projekt med 

genusperspektiv/genusaspekt 

8 

Projekt med kön som variabel, 

skillnader mellan män och kvinnor 

lyfts fram. 

11 

Projekt där empirin får utvisa om 

genus kan komma att bli ett perspektiv 

eller aspekt som är fruktbar att 

anlägga. 

4 

Projekt utan 

genusperspektiv/könsaspekt 

22 

Totalt undersökta projekt 45 

Tabell 2: Sammanställning, projekt 

                                           
12

 Dessa projekt är de som omnämns av forskarna själva, det kan med andra ord finnas fler 

projekt som ligger inom Helix ram, eller ha tillkommit flera sedan intervjuerna avslutades.  
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Ovanstående sammanställning bygger med andra ord på vad som görs gällande 

genus- och könrelaterade frågor i forskningen inom Helix och i huvudsak på hur 

projekten är planerade eller designade. 

Syftet med intervjustudien var dock, som tidigare nämnts, inte enbart att visa det 

som faktiskt görs utan även att belysa och lyfta det som skulle kunna göras och 

det som forskare eventuellt hade sett. Det vill säga finns det betydelser av genus 

eller kön som forskarna kunde se i sitt material, i sina projekt, men av olika 

anledningar inte hade berört eller lyft? Under intervjuerna diskuterades detta och 

då ofta i huvudsak utifrån projektens empiri eller fältområde. Nästintill samtliga 

svarade att det finns mer eller mindre tydliga genusdimensioner eller aspekter av 

kön i de projekt som de driver och att det inom flera projekt skulle kunna vara 

möjligt att anlägga ett genusperspektiv. Ett fåtal projekt beskrivs av de 

intervjuade som svåra att tillämpa genusperspektiv på. Vilket de tror dels kan 

bero på att projektet är upplagt på ett sådant sätt att frågor som berör genus är 

svåra att belysa eller att empirin är av ett sådant slag att aspekter av genus inte 

framträder. I dessa diskussioner har några olika teman eller snarare 

positioneringar kunnat urskiljas. Nedanstående indelning kan därför sägas 

handla om forskarens position till genus som forskningsfråga och grundas delvis 

i projektens uppbyggnad och utgångspunkter men i huvudsak i forskarens val, 

prioriteringar och intressen. 

1. Är intresserad av genusfrågor och tillämpar genusperspektiv i min 

forskning. 

2. Det finns möjlighet att längre fram anlägga ett genusperspektiv och/eller 

det är något som får utvisas av empirin. 

3. Genusaspekter finns men andra perspektiv har i första hand varit i fokus 

då genus inte är ”mitt perspektiv” och/eller jag är inte inläst på området 

och kan inte gå vidare. 

4. Finns inga genusaspekter/svårt att se att det skulle kunna gå att tillämpa 

genus i projektet. 

Denna indelning av Helix’ forskning har med andra ord delvis gjorts efter något 

andra principer än de kategorier som återfinns i tabellen ovan. Exempelvis så 

sammanfaller kategorin ”projekt med genusperspektiv/genusaspekt” med det 

första temat som presenteras ovan medan de projekt där kön finns med som en 
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variabel inte entydigt kan ses sammanfalla med enbart ett av ovanstående teman. 

Resterande del av detta kapitel ägnas åt en vidare beskrivning och diskussion 

kring dessa teman, avslutningsvis lyfts även frågan om det kan finnas hindrande 

faktorer eller motstånd som påverkar forskarens val vad gäller att lyfta 

genusaspekter i sin forskning. 

Forskning med genusperspektiv  

De forskningsprojekt som använder ett genusperspektiv kan huvudsakligen delas 

in i två olika spår varav det första fokuserar ledarskap och genus och det andra 

kvinnors företagande och nya organisationsformer. Dessa projekt återfinns inom 

två av Helix sju så kallade kluster eller kunskapsplattformar; Horisontell och 

vertikal rörlighet, genus och ledarskap och Nya organisationsformer – nya sätt 

att organisera. De projekt som här beskrivs kan utgöra illustrativa exempel på 

hur genusperspektiv kan tillämpas och hur genusperspektiven kan vara 

tillförande inom olika forskningsområden.  

Ett par projekt har fokuserat och fokuserar på ledarskap och chefskap inom 

kvinnodominerade verksamheter. En stor del av ledarskapsforskningen har 

baserats på studier av chefer på relativt hög nivå inom den tillverkande 

industrin. Det finns även ledarskapsforskning som fokuserar på kvinnor som 

ledare inom mansdominerade verksamheter och sammanhang
13

. De projekt inom 

Helix som tittar närmare på första linjens chefer inom kvinnodominerade 

service- och tjänsteproducerande verksamheter, fyller på så vis en central plats 

inom ledarskapsforskningen. Ytterligare ett projekt som har fokuserat på 

ledarskap och genusfrågor initierades av en av partnerorganisationerna inom 

Helix. Organisationen, som är en tillverkande industri, är mansdominerad och de 

upplevde att det var svårt att rekrytera och behålla kvinnor till ledande positioner 

inom företaget. De vände sig med denna problematik till Helix och tillsammans 

med en grupp forskare så formades ett projekt. Den huvudsakliga 

frågeställningen inom projektet var kvinnors och mäns möjligheter att bli chefer 

och utöva ledarskap inom organisationen.
14

 En av partnerorganisationerna som 

tillhör den offentliga sektorn blev intresserad av att genomföra en liknande 

studie om chefskap och genus i sin organisation. Ett snarlikt projekt 

                                           
13

 För översikt, se exempelvis Alvesson, M. & Billing, Y. D. (2009) Understanding Gender 

and Organizations. 2nd ed.  London: Sage Publications. 
14

 Se vidare: Gustavsson, M. m.fl. (2008) Lokalt ledarskap i en global organisation – 

kvinnors och mäns möjligheter att bli chefer och utöva ledarskap inom ett verkstadsföretag 

Linköpings universitet HELIX Working Papers 08/8 
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arrangerades då i samarbete med ett par av de forskare som deltagit i den första 

studien vid verkstadsföretaget. Båda dessa studier utgör bra exempel på hur 

projekt kan utformas från de upplevda behov som finns i organisationer och 

verksamheter. 

Det andra spåret inom Helix’ forskning med ett tydligt genusperspektiv är 

kvinnors företagande. Här återfinns även en fokus på den offentliga sektorns 

omvandling och hur den kan påverka och påverkar kvinnors företagande. I 

spåren av de stora förändringar som har skett och som fortfarande pågår inom 

den offentliga sektorn, studeras kvinnors förutsättningar, möjligheter och villkor 

att starta och driva egna företag. Eget val eller kundval inom äldreomsorgen 

utgör inom dessa projekt ett fall och illustration över kvinnors företagande. 

Dessutom pågår ett projekt som studerar de olika satsningar som gjorts i 

Östergötland under de senaste 20 åren för att främja kvinnors företagande. Inom 

projektet kartläggs och analyseras de olika satsningar som genomförts för att 

besvara frågor om vilken effekt dessa satsningar har haft och hur det ser ut i 

dagsläget. 

Det som utmärker den grupp av forskare inom Helix som i sina projekt använder 

ett genusperspektiv är i första hand intresset för frågor kring mäns och kvinnors 

förutsättningar och villkor. Dessutom har de redan från början ett 

genusperspektiv på sin forskning, dvs. genus är ett av de perspektiv de studerar 

samhälleliga, beteendevetenskapliga och organisatoriska frågor på. Såhär talar 

de själva om sitt intresse för genusfrågorna: 

Mitt perspektiv är att alla relevanta och intressanta frågor inom 

beteendevetenskap och samhällsvetenskap kan man anlägga ett genusperspektiv 

på. Det kan visa sig vara mer eller mindre fruktbart men det går alltid att göra. 

Jag har genusperspektivet med mig in från början. Jag har med det hela tiden, jag 

tycker inte att man kan ha med det lite eller lägga på det senare, så det har varit 

med från början. 

Empirin är avgörande för om genusaspekter kommer att lyftas 

Som framgår av den ovanstående tabellen så finns det flera projekt inom Helix 

där kön utgör en variabel och där skillnader mellan män och kvinnor beskrivs 

och uppmärksammas. Dessa projekt är både kvalitativa och kvantitativa och 

återfinns inom flera av Helix’ olika klusterområden. Det gemensamma för 

projekten är att det empiriska materialet utgörs av både män och kvinnor och att 

forskarna har gjort jämförelser utifrån kategorin kön. Flertalet av dessa projekt 

använder även andra så kallade bakgrundsvariabler som utbildningsnivå, ålder 
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m.m. För några av dessa projekt kommer empirins utfall att styra om 

genusaspekter kommer att problematiseras och lyftas.  

Ett par av de studier som jämför skillnader mellan män och kvinnor är 

kvalitativa och genus kan komma att bli en aspekt eller ett perspektiv i den 

kommande analysen. I ett av fallen finns genusfrågorna med som ett av 

forskarens intresseområden, men det är inte klart hur eller i vilken form genus 

kommer att vara en del av arbetet. Däremot poängterar den intervjuade att män 

och kvinnor alltid jämförs i arbetet med att bearbeta, koda och tolka materialet. 

På så vis är det empiriska materialet styrande när det kommer till hur stort 

utrymme genus kommer att ha i analysen och diskussionen. I den andra 

kvalitativa studien som använder kön som variabel har inte genus funnits med 

som ett möjligt perspektiv att anlägga eller som ett intresseområde. Under 

läsningen och bearbetningen av intervjumaterialet för projektet kunde forskaren 

dock se att det fanns skillnader mellan män och kvinnor som var intressanta, och 

kanske även avgörande för tolkningen av materialet. Även i detta fall är det 

empirin som får utvisa vilka perspektiv som kan vara relevanta att tillämpa i 

analysen.  

Det är flera av forskarna som på ett liknande vis snuddar vid frågor om genus, 

och män och kvinnor i sina projekt. I några fall finns genus inbyggt i 

projektplanen och kan komma att bli ett perspektiv som används, men som i de 

båda exemplen ovan, är det i många fall empirin som får avgöra vilken tyngd 

genusfrågorna kommer att få. Flera av forskarna talar under intervjuerna om att 

de laborerar och prövar olika perspektiv och möjliga analysfrågor där genus kan 

vara en av dem.  

I xx-projektet så fanns det både män och kvinnor i det empiriska materialet och 

jag gjorde en enkel jämförande analys för att se om det fanns några viktiga 

trådar, uppenbara skillnader beroende av kön som jag behövde ta med, men jag 

såg inga stora skillnader mellan män och kvinnor på den nivån. Genus flaggade 

inte upp som någon avgörande aspekt och då kände jag att det är nog svårt att få 

ihop x-perspektivet och x-perspektivet och begränsade mig till det. 

Sen är jag ganska osäker på vad vi kommer att göra av det här, jag tror att vi 

kommer att fastna mer i ett x-perspektiv, ett x-perspektiv och ett x-perspektiv, men 

jag är osäker på vilken roll genus kommer spela.  

Det verkar finnas en slags prioriteringsordning mellan olika analysperspektiv 

och frågeställningar där genus i flera fall hamnar längre ned på listan till stor del 
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p.g.a. att forskaren i första hand har studerat andra frågor och problemområden i 

sin forskning. Några av de intervjuade har dock uppslag och idéer till eventuella 

genusanalyser som skulle kunna göras om tid och utrymme fanns. I något fall 

finns det långtgående planer att skriva en artikel med fokus på genus men detta 

kommer inte att ske inom ramen för projektet utan i efterhand.  

Partnerorganisationerna inom Helix har ett visst inflytande över vilka frågor och 

perspektiv som lyfts i de olika projekten. Den interaktiva forskningsmodellen 

innebär och möjliggör ett nära samarbete med fältet för forskaren. Under 

intervjuerna är det en av forskarna som berättar att genusperspektiven finns med 

som en möjlig och intressant aspekt utifrån forskningssidan. Den 

partnerorganisation de samarbetar med i projektet är däremot inte intresserade 

av eller kanske ens mottaglig för att lyfta genusfrågor i projektet. Eventuellt kan 

genusaspekterna komma in längre fram i projektet menar den intervjuade, då 

frågor som organisationen ser som angelägna och viktiga har lyfts och 

bearbetats av forskarna.  

Avgränsningar och intressen styr 

Som tidigare nämnts så kunde nästintill samtliga av de intervjuade forskarna se 

att det fanns genusdimensioner eller betydelser, av mindre eller större relevans, 

relaterade till kön i deras projekt. De flesta som kan se aspekter av genus i sina 

projekt har däremot inte, av olika skäl, gått vidare och närmare problematiserat 

dessa aspekter. Sammanlagt var det 21 av de 35 intervjuade som på skilda vis 

kan sägas ha gjort en avgränsning i sina projekt vad gäller genusfrågor.  

En del av de intervjuade hade inte reflekterat över eller tänkt på om det fanns 

genusaspekter eller betydelser av kön i de projekt, eller i det empiriska material 

som de arbetade med. Men genom intervjuerna lyftes frågan om genusaspekter i 

projekten upp till ytan och det skapades utrymme för att reflektera kring empirin 

och kring de organisationer som forskarna samarbetar med. Några av de 

intervjuade uttryckte att det handlar till stor del om vilka ”glasögon” man tar på 

sig som forskare och vilka frågor som man intresserar sig för. Forskningens 

karaktär inom Helix, dvs. att forskningen är empirinära och interaktiv, möjliggör 

att skilda perspektiv och frågeställningar kan användas där genus kan vara ett av 

dessa. För forskaren innebär det att en rad val och avgränsningar måste göras. I 

intervjumaterialet kan vi se att det finns i huvudsak tre argument eller orsaker 

till att en avgränsning gällande genusfrågor har skett: 
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1. De intervjuade menar att det (troligtvis) finns genusaspekter i projekten 

men de har svårt att ge några konkreta exempel på hur de kan te sig. 

2. De intervjuade kan se och är medvetna om att det finns genusaspekter i 

projekten de arbetar med, men det är inte genus de studerar.  

3. De intervjuade kan se och är medvetna om att det finns genusaspekter i de 

projekt de arbetar med, men de har inte gått vidare p.g.a. att de inte 

behärskar genusteorier eller är inlästa på området. 

I de fall då forskarna tycker att det kan vara svårt att ge tydliga exempel på 

aspekter relaterade till genus beror det ofta på att genusperspektivet inte har 

funnits med som ett alternativt förhållningssätt eller utgångspunkt när projektet 

planerades. Forskaren har med andra ord inte studerat problemområdet utifrån 

aspekter av genus. De är dock medvetna om att det troligtvis finns aspekter av 

genus i empirin och i projekten, precis som det gör inom nästintill all forskning 

som studerar arbetslivet och dess organisationer. 

Den vanligaste orsaken till att inte använda ett genusperspektiv eller att en 

avgränsning gällande genus görs i projekten är att forskaren i första hand är 

intresserad av andra perspektiv. Flera betonar att de tycker att genusaspekterna 

är viktiga och även om de använder andra perspektiv innebär det inte att de 

tycker att genusfrågorna är ointressanta. I många fall är det även så att de frågor 

som forskaren intresserar sig för styr vilken typ av organisation och verksamhet 

man studerar och hämtar sin empiri från.  

I X-projekten finns det ingen genusdimension inlagd i själva projektupplägget. De 

projekt jag i huvudsak arbetat med har i första hand utgått från industriellt 

arbete, process- och verkstadsindustri. Ska man tänka i skillnader mellan män 

och kvinnor har den frågan inte varit aktuell för det finns inte så många kvinnor i 

sådana verksamheter. Men jag har ju inte heller haft något 

maskulinitetsperspektiv, det har inte varit mitt huvudsakliga intresse. För mig har 

det istället handlat om att studera x och x. 

Jag vet inte om jag har sådana glasögon på mig så ofta. Om man skulle ha 

glasögonen på sig så skulle man ju självklart titta på interaktioner, på 

arbetsfördelning och sådana saker. Men jag kan inte påstå att jag har gjort det. 

Man skulle titta på förhållningssätt, artefakter och symboler på arbetsplatser, jag 

skulle nog kunna aktivera det, ta på mig glasögonen så att säga men jag har inte 

anlagt såna perspektiv.  
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Slutligen var det flera forskare som utryckte en stor osäkerhet när det kom till 

genusperspektiv och teoribildning kring genus. De menade att det fanns tydliga 

genusaspekter i deras projekt och i deras forskningsområde men eftersom de inte 

behärskar eller är tillräckligt inlästa på genusteoretiska perspektiv har de 

avgränsat sig gällande de frågeställningarna.  

Jag tror att det finns för oss som inte är genusforskare en osäkerhet kring vad det 

egentligen är. Det är ju inte så enkelt att man har män och kvinnor med som en 

dimension i en enkät, så enkelt är det ju inte. Jag undrar om det kanske har med 

metod att göra, förhållningssätt? Jag tror att flera kan vara lite osäkra på vad det 

egentligen handlar om, genusanalyser. Man måste ju kunna ställa frågor från rätt 

perspektiv när man ska fokusera på genus.  

I alla sådana här frågor är genusfrågan viktig men vi har inte drivit dom särskilt 

bra skulle jag vilja säga. Jag är själv inte så duktig i genusfrågor. På det här 

området gör man ju ofta jämförelser baserade på kön men det stannar vid det och 

det kan man ju egentligen inte säga är genusforskning. 

Som även framkommer i citaten ovan tycker flera av forskarna att 

genusperspektiven inte kan stanna vid jämförelser mellan kvinnor och män, det 

måsta handla om något mer. Eftersom de då inte är inlästa på teorier om genus 

eller upplever att de behärskar frågorna tillräckligt bra väljer de hellre att släppa 

genusfrågorna till förmån för andra relevanta aspekter.  

Det finns inga synliga genusaspekter 

Det är några av de intervjuade som har svårt att se att det skulle kunna vara 

fruktbart eller att det skulle gå att anlägga genusperspektiv på de projekt de 

arbetar med. Den huvudsakliga orsaken till att de inte ser genusaspekter i sin 

forskning är att de inte tycker att forskningsfrågan som sådan innehåller några 

genusdimensioner. De har svårt att se att det de studerar skulle kunna ha några 

genusrelaterade aspekter och har inte heller kunnat se det under den tiden de 

arbetat med projekten. Men även i dessa fall bör det betonas att de är öppna för 

att det kan finnas genusaspekter och att det istället kan handla om att de inte kan 

se dem helt enkelt. Såhär säger en av de intervjuade:  

I projekten i sig har jag svårt att se genusaspekter, ute i organisationerna finns 

det ju. Det är möjligt att det finns aspekter av kön även i projekten, men jag tycker 

att det jag studerar är mer könsneutralt, att det inte riktigt är applicerbart. Men 

det är möjligt att min begränsade kunskap om genusteori gör att jag inte ser det.  

Under intervjuerna framkommer det även att det kan vara svårt att se hur ett 

genusperspektiv skulle kunna användas eller vara fruktbart att tillämpa inom en 
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del av forskningsprojekten. I dessa fall kan det även bero på den analytiska nivå 

projekten ligger på.  

Jag har inte gjort några analyser utifrån genus, man skulle kanske kunna ha gjort 

det men jag vet inte om det är en så självklar analys man får fundera på om det 

håller. 

Om man ska fundera på genusaspekter i X det första projektet jag nämnde så har 

jag svårt att kläcka någon idé kring intressanta genusfrågor som man kan lyfta, 

det projektet handlar mycket om X och det blir på en annan nivå liksom.  

Hinder för genusfrågornas plats i forskningen 

Är frågor som rör genus mer laddade än andra? Är det svårare att ge sig in på 

forskning om genus i jämförelse med andra forskningsområden? Vid några 

tillfällen under intervjuerna kom samtalen in på genusforskningen som sådan 

och frågor liknande de som ställs ovan väcktes. Några av forskarna delade, 

under dessa samtal, med sig av tidigare erfarenheter de haft som gjort att de 

senare har varit försiktiga vad gäller att använda genusperspektiv i sin forskning. 

Ett exempel som kommer upp under intervjuerna handlar om ett avslag på en 

ansökan som ledde till att den intervjuade efter det tänkt att genusfrågor inte är 

mitt område. Ansökan, som grundade sig i en utveckling av empiriska fynd, fick 

avslag med motiveringen att de sökande var omogna vad gäller teorier om genus 

och att de inte hade några grundkunskaper inom området. 

Några av de intervjuade pratar även om genus som ett laddat ämne i forskningen 

och att de p.g.a. det kan känna en viss tvekan inför att använda genusperspektiv. 

Det bör även förtydligas att de exempel på tidigare erfarenheter som lyfts här 

inte har sitt ursprung inom Helix. 

Jag doktorerade vid X och där finns det delar med en stark genustradition och 

bitvis så avskräckte det mig för att våga ge mig in på teoribildning om genus för 

att det är så fruktansvärt laddat.  

Men jag tycker också att genus är ett ganska svårt område man får vara försiktig 

och hålla tungan rätt i mun. Det finns ganska extrema falanger och 

teoribildningar inom genusforskningen och de som är inne i området har ganska 

bra koll på who’s who så ska man in där måste man verkligen ha på fötterna. Det 

är inte bara att klampa in och vara glad amatör, det utrymmet finns inte idag men 

det kanske inte finns i så många områden heller men det känns som att genus är 

lite mer laddat.  
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Vad kan det bero på att genusforskning uppfattas som ett område som man 

verkligen ”måste ha på fötterna” för att ge sig in i och stämmer det att genus är 

ett laddat område inom forskning? Dessa frågor har inga konkreta svar, däremot 

kan det vara intressant att reflektera över hur erfarenheter och uppfattningar som 

dessa påverkar och kan påverka forskningen inom Helix. En av de intervjuade 

upplever att det, inom forskningsmiljön Helix, kan vara svårt att utgå från 

teoribildningar om genus som bygger på en socialkonstruktionistisk grund. Den 

intervjuade menar vidare att ett sådant perspektiv på genus skulle uppfattas som 

för abstrakt. Det är accepterat att tala om kön som socialt konstruerat på ett sätt, 

men om ett sådant perspektiv skulle anläggas på alla nivåer, dvs. individ, 

organisation och samhällsnivå, skulle det bli mer ifrågasatt upplever den 

intervjuade.  
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5. Framåtblick – idéer till vidare forskning kring genus 

och utvecklande av genusperspektivet inom Helix 
Under intervjuerna gavs forskarna utrymme att utifrån deras olika 

forskningsfrågor tänka fritt och lämna idéer, ge uppslag till intressanta 

frågeställningar kopplade till genus. Några av de intervjuade hade relativt 

utvecklade idéer om vad man skulle kunna göra och en del hade även uppslag 

till artiklar där de skulle använda genusperspektiv. Andra hade inte tänkt så 

mycket på frågan men under intervjuns gång kom intressanta frågeställningar till 

liv. Här har de idéer och uppslag som kom fram under intervjuerna samlats och 

beskrivs i korthet. Det är just som idéer och uppslag de ska läsas och förstås, 

dvs. de är skissartade i sin karaktär och inte utvecklade till fullständiga 

forskningsplaner eller ansökningar.  

Den offentliga sektorns omvandling 

Under ett par av intervjuerna diskuteras forskningen om den offentliga sektorns 

maskulinisering och de stora förändringar som sker och har skett inom sektorn. 

De processer som sker skulle följas och på ett fördjupat sätt studeras menar 

några av forskarna. Vad är det egentligen som händer i kommuner nu? Det finns 

en stark retorik kring den offentliga sektorn och genom en utveckling och 

mångfald av forskningsprojekt skulle man kunna börja beskriva och se vad det 

är som sker. Bland annat ges förslag till empirinära forskning kring vad som 

händer på en interorganisatorisk nivå när mångfalden av utförare inom 

äldreomsorgen ökar. Hur kan dessa olika organisationer samverka? Ett annat 

förslag som kom upp var att närmare studera relationen mellan omsorgslogik 

och rationalitetslogik inom offentlig sektor
15

. 

Lean Production och genus 

Lean Production införs och utvecklas i fler och fler verksamheter idag. Där 

behöver forskare vara med och se vad som händer. Dessutom införs Lean 

Production på flera håll inom offentlig verksamhet, på sjukhus och inom 

omsorgssektorn, vilka är kvinnodominerade arbetsplatser. Det skulle vara 

intressant att utveckla forskning kring Lean Production och genus menar flera av 

de intervjuade. Vad händer exempelvis med män och kvinnor inom 

                                           
15

 För en fördjupad diskussion om omsorgslogik och rationalitetslogik se exempelvis 

Waerness, K. (1984) ”The Rationality of Caring” Economic and Industrial Democracy. 5 s. 

158-211 
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organisationer som inför produktionsfilosofin Lean Production? Vilka är de 

drivande grupperna i införandet? Kan Lean Production skapa segregering mellan 

olika grupper i arbetslivet? Detta är några av de frågor som väcktes i samtal med 

forskarna. I och med införandet av Lean Production i offentliga verksamheter 

skapas även möjligheter att göra spännande jämförande studier mellan 

industriell verksamhet som arbetar efter Lean Production och offentliga 

verksamheter där Lean Production implementeras. 

Innovationer och kvinnor 

Det finns intressanta aspekter av genus i diskussioner och retorik som förs när 

det kommer till idéutveckling och innovationer. Som ett exempel kan de olika 

program och stöd som skapas för att främja innovationer och idéutveckling inom 

kvinnodominerade verksamheter lyftas fram. Hur definieras innovationer? Vem 

äger begreppet? Finns det kvinnliga innovatörer? Är vi vana vid att tänka på 

innovationer som något fysiskt och stort eller kan innovationer vara något mera? 

Utveckling och fördjupning av forskning kring dessa aspekter skulle vara 

intressant och spännande menar någon av de intervjuade.  

Validering, bedömningspraktiker och genus 

Ytterligare en ide´ till vidare forskning rörde validering och 

bedömningspraktiker som skapas i valideringsprocesser. Hur kan de förstås och 

förklaras utifrån ett genusperspektiv? Är bedömningspraktiker könsmärkta och i 

så fall på vilket sätt? Det är även intressant att se hur bedömningspraktiker 

utvecklas på olika arenor. 

Rörlighet och roller 

Hur påverkas individers rörlighet på arbetsmarknaden av olika naturliga roller 

som uppstår i livet, exempelvis föräldrarollen? Hur påverkar sådana roller 

individers val och rörlighet? Dessa frågeställningar skulle kunna belysas utifrån 

en genusaspekt föreslår en av de intervjuade.  

Förslag till hur genusaspekter i forskningen vid Helix kan 

utvecklas och stärkas 

Något som framgår under kartläggningen är att flera forskare inom Helix tycker 

att forskning där genusperspektiv och genusfrågor lyfts är intressant och viktig. 

Några säger även att de tror att genusperspektiven skulle kunna användas på ett 

fruktbart sätt i deras forskningsfrågor. Ett generellt drag som framkommer 

genom intervjuerna är dock att en övervägande del av forskarna inom Helix 

känner att de inte vill eller kan lyfta genusaspekter och analysera dem i sina 
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projekt. Den huvudsakliga och första orsaken till detta är att genus inte är den 

fråga de vill studera, men en stor del av forskarna uttrycker även sin osäkerhet 

inför att ge sig in på teoribildning kring genus. Under intervjuerna är det flera 

som säger att de gärna skulle vilja kunna mer om genusteorier och 

genusperspektiv. De efterfrågar en slags grundkunskap som kan vägleda dem 

och hjälpa dem att tydligare se aspekter av genus i sin forskning. Här har vi 

samlat de förslag som de intervjuade själva nämnde för att på ett bättre sätt 

stärka genusperspektiven i Helix forskningsmiljö.  

 En serie med föreläsningar och seminarier där genusteoretiska perspektiv 

presenteras och kan diskuteras. 

 Workshops utifrån olika teman. Exempelvis kan forskarna inom de olika 

klusterområdena inom Helix samlas för att gemensamt diskutera om, hur 

och på vilket sätt genusaspekter tar sig uttryck inom deras gemensamma 

forskningsfrågor.  

 För att på ett bättre sätt stärka de tvärgående teman som finns inom Helix, 

där ”Gender equality” är ett, skulle exempelvis utrymme för gemensamma 

handledningstillfällen ges. Genom sådana insatser skulle den 

flervetenskapliga aspekten inom Helix kunna stärkas och en spännande 

utveckling av forskning i gränssnitten mellan olika områden som 

exempelvis hälsa och rörlighet, Lean Production och genus uppmuntras. 
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6. Avslutande diskussion 
Syftet med projekt TIGER är att öka genusmedvetenheten och utveckla 

jämställda handlingsmönster och organisatoriska strukturer inom ramen för FoI-

miljön Helix. Projektet syftar dessutom till att utveckla arbetet med att 

synliggöra genusdimensionernas relevans och betydelse både för de projekt som 

drivs och för parternas utveckling. På lång sikt kan projektet även leda till ökad 

konkurrenskraft och en hållbar tillväxt för Helix och för parterna då 

genderiserade normer och praktiker förhindrar organisatoriska förändringar och 

innovationer.  

För att kunna öka medvetenheten om genusaspekter och även synliggöra 

genusdimensioners betydelse inom Helix och för partnerskapet är det till stor 

hjälp och kanske även nödvändigt att lyfta frågan om genus och 

genusperspektivens plats inom Helix. Som ett led i detta har den kartläggning 

som beskrivs i denna rapport genomförts. Det övergripande syftet med 

kartläggningen har varit att undersöka hur det ser ut och hur genusaspekter tar 

sig uttryck i forskningen inom Helix. Kartläggningen kommer att utgöra en 

grund för vidare utvecklingsarbete. Projekt TIGERS logik bygger på att 

utvecklingsarbetet gällande genus och jämställdhet ska utgå ifrån upplevda 

behov och problem med bristande jämställdhet. Arbetslivet och arbetsplatser är 

en viktig arena när det kommer till att skapa och återskapa genus och de 

föreställningar som finns om män och kvinnor. Då Helix är unikt i det avseendet 

att det är det enda av Vinnovas Excellence center som finns inom 

arbetslivsområdet finns det goda förutsättningar att genom olika projekt belysa 

frågor som rör genus och jämställdhet.  

Jämställdhet är dessutom ett av tre tvärgående teman i Helix forskningsmodell 

(modellen återfinns i det inledande kapitlet). Med andra ord ligger det i Helix 

forskningsprogram att belysa jämställdhets- och därmed även genusfrågor. Av 

de 47 forskningsprojekt som berörs och undersöks i denna kartläggning är det 8 

projekt som på ett tydligt och konkret vis behandlar genusaspekter. I ljuset av 

Helix forskningsmodell kan det vara relevant att ställa frågan om detta är en 

rimlig mängd av projekt. Eller är det rimligt med fler projekt där aspekter av 

genus lyfts och undersöks då jämställdhet är en del av forskningsprogrammet? 

Kan det vara så att temat jämställdhet har hamnat på efterkälken i Helix 

forskning? Frågorna har inget direkt svar och för att kunna ge ett rättvist svar på 

om just temat jämställdhet har blivit underprioriterat i Helix forskning skulle en 



26 

 

jämförelse med de andra två tvärgående teman, ledarskap och delaktighet, 

behöva göras. Denna kartläggning har inte ställt frågor om dessa båda temans 

utrymme och plats i forskningsprojekten och kan på så vis inte vara till hjälp i en 

sådan jämförelse. Däremot kan det vara intressant att ställa sig frågan hur de 

tvärgående teman som finns ska hanteras och vilken plats de ska ha i de olika 

projekten. En av de intervjuade forskarna säger att det kanske inte är rimligt 

eller ens speciellt bra att alla projekt inom Helix ska belysa jämställdhet, 

ledarskap och delaktighet men att man inom Helix behöver bli bättre på att 

stärka framförallt genusfrågornas plats i projekten. Det är inte heller projekt 

TIGERS syfte att all forskning inom Helix ska anlägga ett genusperspektiv utan 

snarare att hjälpa till att skapa bättre förutsättningar för genusfrågornas plats.  

Genom intervjuerna framkommer det att som forskare ställs man ofta inför en 

rad komplexa val och att en stor del av framförallt det inledande arbetet kan 

innebära kompromisser och anpassande. Framförallt gäller det för den typ av 

empirinära forskning som bedrivs inom Helix. Det är flera aspekter som 

påverkar forskaren när han/hon planerar och utvecklar olika forskningsprojekt. 

Det kan handla om att ta hänsyn till specifika utlysningars krav och riktlinjer. I 

Helix fall kan det dessutom handla om att hitta relevanta och givande 

forskningsfrågor för både forskare och partnerorganisationer. Den forskning 

som bedrivs inom Helix är av interaktiv karaktär vilket innebär att 

forskningsfrågornas relevans och betydelse ska kunna delas av både så kallade 

praktiker och forskare. Påverkar den interaktiva modellen genusfrågornas och 

jämställdhetsfrågornas plats och utrymme i forskningsprojekten? Skulle fler 

projekt lyfta och anlägga genusperspektiv om enbart forskarna själva styrde sina 

projekt? Det är svårt att säga hur mycket den interaktiva modellen påverkar 

projektens utformning men ett visst inflytande kan vi ändå anta att parterna har 

över vilka perspektiv och vilka aspekter som forskarna ska lyfta.  

Förutom dessa ”yttre” omständigheter och förutsättningar för forskningen inom 

Helix påverkas projekten dessutom av en rad ”inre” faktorer. Forskare utformar 

ofta sin forskning efter den teoretiska ram och de teoretiska utgångspunkter som 

man säger sig tillhöra och stå bakom. I huvudsak har dessa ståndpunkter en 

grund i personliga intressen och vilka forskningsområden och frågor som 

forskaren rör sig inom. När det kommer till empiridriven forskning inom 

framförallt arbetsliv och organisationer verkar det dessutom ofta vara så att en 

och samma forskare studerar ett visst slag av organisationer. Exempelvis enbart 

offentlig verksamhet eller enbart tillverkande industriföretag. I dessa fall kan det 
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vara så att forskningsområdet, dvs. det empiriska området, och 

forskningsfrågorna förstärker varandra och behåller forskare inom samma fält. 

Dessutom påverkas dessa processer av tid, det är flera forskare som säger att om 

det bara fanns tid skulle de gärna fördjupa sig inom flera områden och 

perspektiv. Det är svårt om inte ens omöjligt att samtidigt fördjupa sig inom 

flera olika forskningsfält som forskare vilket leder till att de val som görs 

gällande teoretiska perspektiv, empiri, forskningsfrågor påverkar hur forskarens 

projekt utformas.  

De både inre och yttre omständigheter som ovan beskrivits påverka och styra 

forskningen är nog för de flesta forskare självklarheter. Dessa och flera faktorer 

nämns under intervjustudien som val och aspekter som påverkar forskarna och 

de projekt som de driver. Det blir dessutom tydligt genom intervjuerna att även 

om forskarna kan se att det finns tydliga aspekter eller dimensioner av genus i 

deras projekt väljer de i de flesta fall att inte gå vidare och närmare analysera 

eller problematisera dessa aspekter. Kan det vara så att i den ”trängsel” som kan 

uppstå mellan olika analysperspektiv så hamnar alltid eller ofta 

genusperspektivet i en underprioriterad grupp? Under kartläggningen är det 

ingen av forskarna som uttrycker ett direkt ointresse för genus eller 

jämställdhetsfrågor, tvärtom uttrycker de flesta att de tycker att perspektiven är 

väldigt viktiga. Samtidigt när olika möjliga analyser och frågeställningar 

diskuteras så väljs ofta genusperspektiven bort eller skjuts på framtiden. Andra 

perspektiv och frågor prioriteras före genus och jämställdhet. Konsekvensen blir 

att frågorna kommer i bakvattnet och lämnas över till någon annan som kan det 

bättre.  

Under några av intervjuerna diskuterades om genus är mer laddat än många 

andra frågor och att genus kan vara ett svårt område att ge sig in på, vilket i så 

fall kan utgöra ännu en faktor som påverkar genusperspektivens utrymme och 

plats inom Helix. Det var även flera som uttryckte en osäkerhet inför att göra 

genusanalyser eftersom de inte tyckte att de kunde området eller var tillräckligt 

inlästa på genusteorier. En fråga inför fortsättningen av projekt TIGER är hur 

forskare inom Helix som är intresserade och som ser genusaspekter i sin 

forskning kan stöttas och uppmuntras till att problematisera och belysa dessa 

aspekter. Det är även centralt att fortsätta diskussionen om de tvärgående 

temanas plats och integrering i forskningen inom Helix. Under intervjuerna 

lyftes flera förslag till hur genusperspektiven kan stärkas och ges större utrymme 

inom Helix som miljö. Flera av forskarna efterfrågade att de vill ha mer kunskap 
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om genusteoretiska utgångspunkter och att de behöver lära sig att se vad de ska 

leta efter i sin empiri för att kunna se aspekter av genus. Synliggörandet av 

genusaspekter ger insikter om genus betydelse och relevans men för att kunna 

synliggöra sådana aspekter måste även en medvetenhet och kunskap finnas om 

det som ska synliggöras.  
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Bilaga 

Intervju – forskare HELIX 

1) Berätta om din forskning inom HELIX. Vad gör du?  

a. Är du inblandad i flera projekt inom HELIX? 

b. Vilka samarbetar du med i dina projekt? Andra forskare, doktorander 

m.fl. 

c. Vilka parter/organisationer samarbetar du med? 

d. Vem/vilka i organisationen har du kontakt med?  

e. Hur fungerar samarbetet tycker du? 

 

2) I dina studier – har du sett att genus har haft någon betydelse? 

 

3) Hur ser det ut för övrigt inom den organisation du samarbetar med? Har män 

och kvinnor skilda villkor och förutsättningar som du ser det? (Har du sett 

situationer där kön har haft betydelse hos företaget/organisationen där du 

samlar empiri? ) 

 

4) Finns det aspekter inom ditt forskningsområde som rör (genus) män och 

kvinnor som du har sett/kan se och som det skulle vara intressant att följa upp 

om det fanns tid och utrymme? 

 

5) Vilka frågor tycker du är viktiga för HELIX som forskningsmiljö? 

Framtiden?  

 

6) Övriga tankar och funderingar? 
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