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Sammandrag 

 

Betydelsen av könstillhörighet inom akademin är på många sätt motsägelsefull. Trots att fler 

kvinnor än män studerar och examineras idag sitter män i stor utsträckning på den beslutande 

makten. En kontinuerlig utveckling har skett mot ett mer jämställt universitet samt fler 

indikationer på fortsatt förbättring. Dock saknas kvinnor på de högre befattningarna inom 

universitetet. Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som förklarar avsaknaden av 

kvinnor och syftar till att bidra med ett underlag för framtida förbättringar gällande 

jämställdhet vid Uppsala universitet. Studien är baserad på upplevelserna av sex respondenter 

från tre olika nivåer vid universitetet. Resultatet visar på tre huvudsakliga faktorer som 

orsakar kvinnors avsaknad på högre befattningar inom akademin; familjestrukturer, 

normer/förväntningar och stöd/sociala nätverk.  

 

Nyckelord: jämställdhet, universitet, kvinnor, kultur, strukturer, mentorskap 
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1.	Bakgrund	 
Sverige har under de senaste hundra åren genomgått omfattande socioekonomiska 

förändringar, speciellt med avseende på kvinnors rättigheter. Däribland rösträtten, intåget på 

arbetsmarknaden och rätten att få studera på universitet. Universiteten har tidigare varit en 

institution endast tillgänglig för män beskriver Florin (2009), först år 1873 tilläts de första 

kvinnorna skriva in sig. Kvinnornas tid vid universiteten har kantats av motgångar och de 

första kvinnliga studenterna fick utstå många svårigheter som i det närmaste kan betraktas 

som trakasserier. Mellan åren 1870 och 1949 disputerade 104 kvinnor från svenska universitet 

och endast en av dessa erhöll en professorstitel. Forskare som utfört studier på akademin 

finner fler bevis för ojämställdhet ju högre upp inom den akademiska hierarkin de undersöker. 

Männen håller hårt i vetenskapen eftersom ett intåg av kvinnor skulle innebära ett maktskifte. 

(Florin, 2009) Detta är en av de faktorer som underbygger ojämställdheten vid svenska 

universitet. Enligt Delegationen för jämställdhet, tillsatt av regeringen, är jämställdheten en 

viktig fråga för universitetens legitimitet och hela samhällets utveckling (Regeringen, 2011).  

 

Enligt en rapport av Universitetskanslersämbetet (2016) lyckas vissa utbildningar spegla 

jämställdheten i dagens samhälle medan den lyser med sin frånvaro på minst lika många. 

Detta trots kvinnors bättre studieresultat och höga utbildningsambitioner. Även om kvinnor är 

i majoritet på grundutbildningen sitter män fortfarande på den beslutande makten i 

akademiska sammanhang. År 2015 utgjorde kvinnorna 25 procent av Sveriges professorer 

(ibid). Enligt uppgifter från regeringen (2015) har andelen kvinnliga professorer ökat de 

senaste åren, men ökningen avtar. Med avsikt att bidra till en mer jämställd verksamhet på 

universiteten avsätter regeringen årligen, mellan 2016–2019, fem miljoner kronor för att 

stödja lärosäten i deras jämställdhetsarbete. Universitetskanslersämbetet (2016) beskriver att 

universiteten fortfarande är en icke-jämställd arbetsplats både vertikalt och horisontellt, det 

vill säga könssegregeringen sker både i den mening att könen väljer olika utbildningar samt 

erhåller olika befattningar inom institutionerna.  
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1.1	Problematisering 

Bristen på jämställdhet bland Sveriges universitet är erkänd av regeringen, som 2009 

tillkallade Delegationen för jämställdhet i högskolan vars uppdrag består av att bedriva 

forskning samt utbildning om universitetens organisering (Regeringen, 2011). Enligt 

Delegationen (2011) väljer kvinnor i allt större uträckning en universitetsutbildning och har 

utgjort majoriteten sett till antalet inskrivna vid en grundutbildning sedan år 1997. Denna 

utveckling gör att universiteten ofta uppfattas som progressiva och jämställda, däremot saknas 

denna typ av framsteg på högre positioner. Vidare argumenterar Delegationen (2011) för att 

könsfördelningen på professorsnivå ger en bättre indikation av jämställdheten på sikt, än den 

på grundnivå.  

 

Enligt Dahlerup (2010) antas rekryteringen av professorer inte vara diskriminerande i sig 

eftersom den är strikt meritbaserad, vilket indikerar att det kvinnliga bortfallet sker tidigare än 

vid själva anställningstillfället.  Vissa forskare avfärdar bortfallet som ett resultat av normer 

och förväntningar baserat på kön, medan andra argumenterar för en systematisk 

diskriminering vid meriteringen till forskningskompetens (ibid). Mätningar visar till exempel 

att kvinnliga forskare endast erhåller en bråkdel av medlen inom statliga satsningar på 

forskning, vilket ger underlag för den systematiska diskrimineringen (Delegationen, 2011). 

Utöver detta visar studier på en snedfördelning av arbetsuppgifter då kvinnor ägnar fler 

timmar till undervisning medan män forskar (Berg et al, 2012). Denna skillnad medför att 

män ökar sina chanser till meritering i större utsträckning än kvinnor. Jonung & Ståhlberg 

(2008) förklarar vidare att det resulterar i svårigheter för kvinnor att efter disputationen kunna 

nå de fasta tjänsterna, och i förlängning en professorstitel.  

 

Fenomenet där kvinnor faller ur karriären redan i meriteringsfasen beskrivs av Dahlerup 

(2010) som ett “läckande rör”. Att bli professor är en flerstegsprocess och bortfallet riskerar 

att inträffa på alla steg. “Läckande-rör”-effekten kan uppstå både under utbildningen, men 

också senare i karriären. Detta kvinnliga bortfall har enligt viss forskning förflyttats på senare 

år, nuförtiden tar sig kvinnor längre inom organisationshierarkin. Dahlerup (2010) beskriver 

vidare att utvecklingen har skett ojämnt över olika fakulteter, det vill säga olika institutioner 

uppvisar olika resultat när det kommer till jämställdhet. Detta kan tänkas bero på ett flertal 

olika faktorer; antalet kvinnliga studenter; påtvingat pappersarbete uppifrån; olika effektivitet; 

olika resurser; olika inställning; olika grundförutsättningar.  
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Statistik på ojämställdhet i akademin existerar, men mer forskning ur ett genusperspektiv 

behövs för att inte förlora de framsteg som redan har gjorts. För att Sveriges näringsliv och 

konkurrenskraft ska fortsätta öka måste allt humankapital användas (Regeringen, 2011) och 

därför är det viktigt med genomgående jämställda lärosäten. När högre utbildning och 

forskning leds av en överväldigande majoritet män tappar kvinnorna i representation. 

Följderna blir att kvinnor saknas i beslutsfattande positioner som har makten att påverka 

innehåll och omfattning av utbildningarna (ibid). En viktig aspekt enligt 

Universitetskanslersämbetet (2016) är att män och kvinnor ska ha samma möjligheter till att 

forma samhället och i förlängning sina egna liv.  

 

Dahlerup (2010) hävdar att forskningen om jämställdhet på universiteten släpar efter 

forskning på övriga samhället på grund av att forskare inte har utfört undersökningar på sina 

egna arbetsplatser, vilket indikerar att mer arbete för jämställdhet är nödvändigt. Jämställdhet 

på universiteten, likt övriga samhället, handlar inte bara om rättvisa, utan är även en 

förutsättning för en fortsatt hållbar samhällsekonomisk utveckling. Utan den brister dessutom 

högskolan i sitt syfte att verka opartisk och öppen för alla. Önskar de svenska lärosätena 

bibehålla sin roll som en av de viktigaste samhällsinstitutionerna behöver man inte bara 

erkänna och uppmärksamma detta problem, utan även åtgärda det. 

 

1.1.1	Forskningsfråga 

Kvinnornas bortfall i karriärmässigt avancemang mot högre positioner inom akademin leder 

oss till följande forskningsfråga: 

Vilka faktorerna kan orsaka avsaknaden av kvinnor på högre befattningar inom 

akademin?  

 

1.2	Syfte	

Denna studie ämnar beskriva avsaknaden av kvinnor på högre positioner genom att kartlägga 

kvinnors upplevelser och undersöka vilka eventuella utslagningsmekanismer som existerar på 

vägen mot professorstiteln. Ojämställdhet på lärosätena bidrar till en fortsatt könsuppdelad 

arbetsmarknad. Studien undersöker kvinnor från två institutioner och ämnar bidra till en bättre 

insikt i hur jämställdhetsarbete bedrivs vid svenska universitet. Vidare ska resultatet kunna ge 

underlag för framtida förbättringar. 
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2.	Teori	

Detta avsnitt behandlar studiens teoretiska referensram. Inledningsvis presenteras 

samhälleliga fakta nödvändig för att förstå kontexten kring problematiseringen. Teorierna 

smalnar sedan av på organisationsnivå och ämnar tillämpas för att förstå det kvinnliga 

bortfallet, särskilt inom akademiska sammanhang. Teorierna beskriver könsstrukturer, kultur, 

byråkratier, antalets betydelse och homosocialitet. Dessutom tydliggörs karriärstegen inom 

akademin.  

 

2.1	Centrala	begrepp	

Jämställdhet: innebär att människor oberoende av kön ska ha samma rättigheter, skyldigheter 

samt möjligheter inom alla områden i livet. Jämställdhet förutsätter en rättvis och jämn 

fördelning av makt och inflytande, samt lika villkor och förutsättningar i frågor när det 

kommer till arbete. Kvinnor och män ska dessutom ha lika tillgång till utbildning samt 

möjligheter till utveckling. (NE, 2017)  

 

Doktorand: är en student vid ett universitet som bedriver egen forskning och ägnar sig åt 

vetenskapen (NE, 2017). Doktoranden läser en individuell studieplan på en fyraårig 

forskarutbildning vid universitetet, vilket leder till en doktorsexamen. (UU, 2017). 

 

Docent: är en titel som inte innebär en fast tjänst, det är dock vanligt att docenter innehar en 

anställning som till exempel lektor. Arbetsuppgifterna innefattar både undervisning, forskning 

och administrativt arbete. (NE, 2017) 

 

Professor: är den högsta titeln inom akademiska sammanhang och de som innehar titeln har 

traditionellt övergripande ansvar för forskare. (NE, 2017) Professorstiteln kan erhållas på två 

sätt; genom anställning efter ledigkungörande av tjänst eller om denne uppvisar tillräckliga 

meriter för att befordras till professor. (Vetenskapsrådet, 2008) 

 

2.2	Könets	sociala	konstruktion	

Traditionellt sett har kön hänvisat till man och kvinna. Idag belyses dock vikten av att 

betrakta kön som en social konstruktion och det är numera vanligt förekommande att skilja på 

det biologiska könet från det sociala, även kallat genus. Genus innefattar de normer, 

föreställningar och egenskaper som ett samhälle tilldelar ett kön. För att vidare förstå 
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skillnaden mellan genus och könstillhörighet används begrepp som ”maskulinitet” och 

”femininitet”. Vad dessa kategoriseringar innefattar är kontextbundet och skiljer sig åt över 

rum och tid. Detta innebär alltså att vad som tolkas som manligt respektive kvinnligt skiljer 

sig åt i olika kulturer och samhällen. (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016)  

 

Hur viktig denna distinktion mellan kön och genus är har dock ifrågasatts, bland annat Butler 

(1999) menar att en distinktion bör avstås då självaste kroppen är det genus vi tillskriver den. 

Detta innebär att även det vi uppfattar som strikt biologiskt är en social konstruktion. Således 

är inte det viktigaste att göra denna skillnad på kön och genus, utan istället att erkänna, 

synliggöra och uppmärksamma betydelsen av att tillskriva individer etiketter som ”man” och 

”kvinna”.  En sådan förståelse tillåter också i sin tur en bättre förståelse av vårt samhälle då 

kön/genus kan användas som analyseringsverktyg för att förklara våra samhällsstrukturer 

(Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016).  

 

2.2.1	Samhällets	könsstrukturer	och	könsordning	

Wahl et al (2011) beskriver den snedfördelade maktobalansen mellan könen i samhället. 

Männen innehar den största ekonomiska makten, når högre positioner i näringslivet och tar på 

sig mindre obetalt arbete i hemmet. Dessa exempel utgör en del av ett större patriarkalt 

mönster där kvinnan underordnas mannen. Allt grundar sig i en könsordning som innebär ett 

system där både män och kvinnor rättar sig efter dess oskrivna regler. Män och kvinnor har 

tillsammans skapat dessa förväntningar på könen och bekräftar dem, medvetet som 

omedvetet, dagligen. Tack vare forskning har man skapat dels förståelse för hur dessa 

strukturer ser ut, dels uppmärksammat skillnader i kvinnor och mäns villkor. Nu åberopas lika 

villkor och det är upp till beslutsfattare att åtgärda dem. (Wahl et al, 2011)  

 

Roth (2007) beskriver tre huvudsakliga karaktärsdrag i könsordningen. Det första är könens 

särhållande, vilket syftar till arbetsmarknadens särskiljning av män och kvinnor. Könen 

befinner sig ofta i olika branscher och sektorer. Den andra skillnaden är maktaspekten där 

mannen anses vara överordnad kvinnan i de flesta situationer och kvinnan innehar oftare lägre 

positioner inom en organisation. Männen besitter den övergripande, beslutsfattande makten 

och kan i större utsträckning utöva sitt inflytande över en organisation. Det tredje 

karaktärsdraget är att mannen utgör normen i vårt samhälle, det är utifrån dem de flesta teorier 

och uttryck baseras på till exempel ledarskap/kvinnligt ledarskap. Denna sociala struktur är 

också nära kopplat till organisationskultur. (Wahl et al, 2011) 
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2.3	Könets	betydelse	inom	organisationer	

Det finns ett ständigt samspel mellan samhället och organisationer, på grund av detta präglar 

könssystemet i samhället i förlängningen könsskillnader i organisationer. Tidigare tenderade 

organisationsteorier att bortse från könets betydelse i organisationer. Wahl (1992) tillhör en 

av kritikerna som påpekar att det finns en dominerande könsneutralitet både i teoribildningen 

och i de empiriska anknytningarna. Denna könsneutralitet menar Wahl representerar en 

könsblindhet och ett återskapande av den könsneutrala ideologin. Det indirekta budskapet 

som då förmedlas är att kön är något oproblematiskt i organisationer och organisationsteori 

(ibid). Acker och Van Houten (1974, refererad i Wahl 1992) menar att det finns strukturella 

faktorer som medverkar till könsskillnader i organisationer och att denna aspekt bör tas 

hänsyn till då det påverkar tolkningar av organisationsstudier. Hearn och Parkin (1987, 

refererad i Wahl 1992) bekräftar detta och hävdar att organisationsteori lider av förbiseende 

av könsrelaterade problem. De menar dessutom att i de fall där könsskillnader observeras 

anses ansvaret ligga på kvinnorna. Det är deras egenskaper och situationer utanför 

organisationen som tillåts förklara de observerade skillnaderna, inte förhållandet i 

organisationen.  

 

2.3.1	Kvantitativ	och	kvalitativ	jämställdhet		

Enligt Roth (2007) finns det både kvantitativ och kvalitativ jämställdhet. En kvalitativ 

jämställdhet innebär att båda könen kommer till tals och all kunskap tas till vara på samt att 

makten och möjligheten att påverka ligger lika hos de båda könen. Om en organisation är 

kvantitativt jämställd innebär det att andelen män och kvinnor är jämnt fördelat. Dock kan en 

organisation vara icke-jämställd trots att andelen kvinnor utgör 50 procent, det vill säga en 

kvantitativt jämställd organisation innebär inte per automatik att den är kvalitativt jämställd, 

även om det torde vara en förutsättning. 

 

Kanters (1977) teori om antalets betydelse i en organisation är tillämpbar för att förstå den 

kvantitativa jämställdheten inom organisationer samt dess betydelse för den kvalitativa 

jämställdheten. Teorin menar att det spelar roll huruvida en individ tillhör en könsmajoritet 

eller en minoritet. Medan majoriteten sätter standarden och utgör normen tvingas minoriteter 

efterfölja strukturer som missgynnar dem. Kanter (1977) hävdar att andelen män och kvinnor 

på högre positioner skapar olika kontext för interaktionen dem emellan och att kvinnors liv i 

organisationer har direkt påverkats av proportionerna de befinner sig i. I de situationer där 
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kvinnor utgjorde en minoritet, blev kvinnorna symboler för vad kvinnor kan göra. I somliga 

situationer önskar inte den dominerande gruppen ha minoriteten i sin närhet då man inte anses 

kunna lita på dem. Detta resulterar i informell isolation då dominanta flyttar viss aktivitet från 

publika rum där minoriteten har access, till mer privata miljöer där de exkluderas. 

 

I en undersökning av Wahl et al (2011) upplevde kvinnorna diskriminering i större 

utsträckningen på arbetsplatser där majoriteten anställda utgjordes av män än på de platser där 

kvinnorna hade majoriteten. Könsfördelningen påverkade upplevd diskriminering i allra 

högsta grad, särskilt när det kom till frågor som befordran, lön eller bedömning av arbeten då 

deras prestationer ofta nedvärderas. Detta är ett exempel på direkt diskriminering som enligt 

Wahl et al (2011) är relativt lätt att uppmärksamma, och avser specifika situationer då man 

upplever att man har behandlats fel. Indirekt diskriminering är en mer subtil diskriminering 

och kan inte härledas till en specifik händelse. Istället innebär den indirekta diskrimineringen 

en generell svårighet för kvinnor, då hela strukturen och villkoren i arbetslivet är designade 

efter män. Även familjestrukturer kan på ett dolt plan verka hindrande för att kvinnor ska 

kunna ha en traditionell karriär.  

	

2.3.2	Organisationsstruktur		

En organisationsstruktur är skapad genom fördelning av arbetsuppgifter, graden av 

specialisering och samordning (Wahl, 1992). Organisationsstrukturen styr beteendet hos 

anställda inom en organisation genom att använda förväntningar och normer som styrmedel. 

Strukturen kan också ses som ett medel för att upprätthålla könssegregeringen inom en 

organisation. Den svenska arbetsmarknaden har blivit könsuppdelad på grund av en 

könssegregering som sker både horisontellt, vertikalt och internt. Den horisontella skillnaden 

innebär att kvinnor och män erbjuds, väljer och utövar yrken inom olika områden, branscher 

och sektorer. Det leder i förlängning till att män i stor utsträckning arbetar tillsammans med 

män och det ser likadan ut för kvinnor. Via den vertikala dimensionen innebär 

könssegregeringen att män är i majoritet i de ledande rollerna, medan kvinnorna återfinns till 

största del på de mellan- och lägre nivåerna inom en organisation. Den interna dimensionen 

tar fasta på att även om män och kvinnor innehar samma yrke tar de på sig olika 

arbetsuppgifter och skiljs åt. (Wahl, 1992) 
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Wahl et al (2011) beskriver definitionerna av en byråkrati, och de stämmer väl överens med 

hur ett universitet arbetar. I en byråkrati anses könsdiskriminering kunna väljas bort, då en 

byråkrati är principfast och vid rekrytering går strikt på meriter och förmågor. Trots detta kan 

en byråkrati inte anses vara jämställd. Byråkratin anser att könsskillnaderna i en organisation 

baseras på skillnaderna utanför organisationen och de olika intressen och erfarenheter som 

män och kvinnor tar med sig som anställd. Om en kvinna inte satsar lika mycket på sin 

karriär, anses det ha att göra med kvinnornas egna val. Denna diskriminering betraktas inte 

som felaktig utan som en rationell bedömning av kunskaper och förmågor hos personen. 

(Wahl et al, 2011) 
 

Dahlerup (2010) förklarar hur metaforen om ett “läckande rör” kan nyttjas i undersökningar 

på akademin. Metaforen ges som förklaring till varför den kvinnliga majoriteten på svenska 

grundutbildningar övergår till en minoritet ju högre upp inom den akademiska hierarkin man 

kommer. Dahlerup menar att det är viktigt att lokalisera på vilken nivå i ”det läckande röret” 

som kvinnorna faller bort. Två olika teser presenteras som möjliga förklaringar till detta. Den 

första är “time lag”-tesen. Denna tes menar att kvinnors närvaro vid de högre positionerna 

ökar men att resultatet är fördröjt och vi kommer att kunna se resultatet av förändringarna i 

framtiden. Den andra tesen är den “patriarkala järntesen” som innebär att männen behåller 

makten och sin överordnade roll i ett järngrepp över alla områden i samhället. Några få 

kvinnor kan lyckas på grund av att de formella reglerna, som tidigare utgjorde ett hinder, är 

borttagna. Dock kommer de flesta att slå i ett glastak vilket förhindrar dem att nå längre. De 

områden där kvinnor lyckas ta makten och även vara i majoritet tenderar att tappa både i 

status och lönenivå. (Dahlerup, 2010) 

 

2.3.4	Organisationskultur		

Wahl et al (2011) hävdar att en organisationskultur avgör vad som är tillåtet och inte tillåtet 

att göra inom en organisation. Grupper inom en större organisation bildar ofta en egen 

subkultur, på en viss avdelning kan ett särskilt beteende vara tillåtet, medan det på andra 

avdelningar inom samma organisation skulle betraktas som olämpligt. 

Organisationsstrukturen och organisationskulturen är två skilda saker som samverkar med 

varandra. Kulturen kan ha en inverkan på strukturen genom att kulturens synsätt på kön bidrar 

till strukturella skillnader, till exempel olika grader av könssegregering, maktbalanser och 

könsmärkta positioner. Många organisationer är märkta av en mansdominans där männen 
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orienterar sig mot och bekräftar varandra. Detta leder till att männen har skapat en kultur som 

gynnar endast dem själva då de själva vill sitta kvar vid makten. (Wahl et al, 2011) 

 

Homosocialitet är beskrivet av McPherson et al. (2001) som ett fenomen som innebär att 

människan föredrar dem som liknar en själv, vare sig det gäller etnicitet, kön, ålder eller andra 

egenskaper såsom religion och utbildning. Författarna visar att homosocialiteten spelar en 

extra stor roll på arbetsplatser, särskilt bland de högre chefspositionerna. Män vänder sig i 

större utsträckning till andra män när de ska diskutera viktiga saker, få mentorskap och råd. 

Män har dessutom fler av dessa homogena relationer än kvinnor, särskilt på de platser där 

män är i majoritet. Homosocialitet tenderar leda till att män värderar andra mäns meriter 

högre, vilket i sin tur leder till att fler män blir befordrade. Teorin är inte baserat endast på 

mäns beteende, utan det kan antas att när kvinnor är i majoritet kommer de att göra samma 

sak. (McPherson et al, 2001) 

 

2.3.5	Sociala	relationers	betydelse		

För att minska behovet av homogenitet och således göra det möjligt att acceptera mer 

diversitet i ledande positioner, behövs en minskning av osäkerhet gällande arbetsroller enligt 

Kanter (1977). Ju mer rutinartade arbetsrollerna är och ju tydligare arbetsuppgifterna är, desto 

mindre relevant blir personers karaktärsdrag. Människor vars sociala karaktäristik till synes 

inte passar in i den homogena majoritetens ledargrupp tenderar hamna i delar av 

organisationen med lägre osäkerhet där det är tydligt vad man ska göra och lätt mätbart. 

Undersökningar visar att kvinnor tenderar befinna sig i roller med låg osäkerhet i mer 

rutinartade funktioner. (Kanter, 1977) 

 

Vidare reflekterar Kanter (1977) att organisatorisk osäkerhet inte endast resulterar i en längtan 

till social homogenitet men även i ett behov av smidig kommunikation. Kommunikation torde 

spela en särskilt viktig roll i organisationer då de utgörs av nätverk där samtliga delar 

samverkar med varandra på ett eller annat sätt. Kanter hävdar att kommunikationen mellan de 

på ledningsposition genererar en särskild önskan för smidiga sociala relationer och en 

preferens för människor med vilka kommunikationen förs enklast. Ett sätt att bäst garantera 

acceptans och en bra dialog är enligt Kanters observationer att begränsa dessa positioner till 

de som är socialt homogena. På så sätt låter man då den sociala säkerheten kompensera för 

viss del av osäkerhet inom rollen. Kommunikation blir ännu en kraft som påverkar 

inskränkningen av maktpositioner till en liten, sluten, cirkel av homogena människor. 



 12 

Kommunikation med avvikande personer kan upplevas som direkt obekväm. Kanter förklarar 

att denna uppkomst av slutna cirklar inom organisationer även är ett resultat av att individer 

känner ett behov av personlig tillit till de man anförtror sig till. Vidare beskriver hon hur en 

kombination av starka organisationsstrukturer som värnar om tillit, samt en 

organisationskultur där social konsensus försäkrar reliabilitet, kan luckra upp dessa cirklar.  

 

Ytterligare uppmärksammar Kanter (1977) de informella sociala nätverk som genomsyrar 

organisationer. Författaren menar att dessa är av största vikt och ett måste för alla i 

organisationen då makt kommer från sociala system. Sådana grupper bör vara stabila, 

långsiktiga, och bland annat innehålla så kallade sponsorer. Sponsorer sitter på en på högre 

position inom organisationen och kan beskrivas som en mentor. Sponsorer utför tre viktiga 

funktioner som genererar makt och i förlängning framgång för personen de sponsrar. 

Sponsorer är ofta i en position där de kan gå i god för sin lärling, stå upp för denne och främja 

hen när särskilt bra möjligheter för avancemang uppkommer. Dessutom tillåter sponsorerna 

ofta deras organisationsmedlemmar på lägre nivåer att kringgå hierarkin, då de får tillgång till 

insiderinformation och tillåts ta genvägar runt processer. En informell social relation till en 

person som sitter på större beslutande makt kan resultera i formella resultat. Således kan 

informella relationer vara viktiga för formella framgångar inom organisationer.  Denna typ av 

mentorskap anses vara viktigt för både män och kvinnors framgång, dessvärre är de svårare 

för kvinnor att erhålla. Mentorskap brukar generellt vara ett resultat av en bra prestation men 

kan också vara resultatet av en självidentifikation. Eftersom män inte kan identifiera sig själva 

i kvinnor och så pass få kvinnor besitter högre positioner, utesluts kvinnor ofta från denna typ 

av mentorskap. (Kanter, 1977) 

 

2.4	Teoretisk	sammanfattning	

I denna studie används begreppet kön, istället för genus, genomgående. Den teoretiska 

referensramen för denna undersökning behandlar teorier både på samhälls- och 

organisationsnivå. Syftet med denna studie är, som tidigare motiverat, att utifrån kvinnors 

upplevelser identifiera de huvudsakliga orsaker som leder till kvinnligt bortfall inom 

akademin. För att uppfylla detta har en analysmodell utformats utifrån det teoretiska 

ramverket ovanför.  
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Figur 1. Analysmodell 

I samhället finns en sedan länge befäst könsordning som problematiseras av att organisationer 

sällan är medvetna om sin könsblindhet. Könsordningen bidrar med normer och förväntningar 

på hur de olika könen ska bete sig och vilket arbete de tar på sig. Jämställdhet kan vara både 

kvalitativ och kvantitativ, ofta sitter männen på den beslutsfattande makten oavsett 

könsfördelning. Vidare diskuteras faktiska antalets betydelse för organisationen, då denna kan 

ha inverkan på bland annat den upplevda diskrimineringen. Begreppet “läckande rör” 

förklaras av Dahlerup (2010) som fenomenet när kvinnor faller ur karriärstegen, och 

författaren anger två förklarande teser. Även kulturen har en inverkan på kvinnornas liv inom 

organisationer. Många organisationer har en kultur av mansdominans och leder till en 

uteslutande kultur. Homosocialitet är teorin om att människor helst vänder sig till andra som 

liknar dem själva. Det innebär att en manlig anställd kommer gå till andra män för att utöva 

informell makt och diskutera problem, dessutom har manliga chefer lättare att värdera unga 

mäns meriter högre. För att minska behovet av homosocialitet behövs starka 

organisationskulturer som värnar om tillit. Mentorskap är särskilt viktiga för unga kvinnor, 

men de tenderar att bli uteslutna från dessa typer av sociala relationer. Dessa fem teoretiska 

områden är identifierade som eventuella faktorer som orsakar utslagningsmekanismer för 

kvinnor i akademin.  
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3.	Metod	

3.1	Etiska	överväganden	

För att försäkra att undersökningen sker på ett ansvarsfullt sätt har etiska överväganden gjorts 

i enlighet med Vetenskapsrådets (2008) fyra grundprinciper; informationskravet, 

nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. Med hänsyn till 

informationskravet har författarna i förväg informerat respondenterna om syftet med 

undersökningen och vilka villkor som kommer att vara aktuella. De har även varit 

informerade om att de har rätten att avbryta när som helst. De har alla uttryckt sitt samtycke 

när de accepterade vår inbjudan att delta i en intervju. För att efterfölja konfidentialitetskravet 

har transkriberingen utförts utan att nämna namn. För att kunna särskilja respondenternas svar 

har deras titel behållits och tilldelats en numrering. I enlighet med nyttjandekravet kommer 

det insamlade materialet enbart att användas i syfte att utföra denna undersökning och finna 

svaret på forskningsfrågan.  

 

3.2	Forskningsansats	och	utformning	av	studie		

Undersökningen som utförts var av kvalitativ karaktär i form av en fallstudie. En fallstudie 

ansågs passande enligt Bryman (2011) då denna studie söker ökad förståelse för en 

organisation. Det bedömdes lämpligt att använda intervjuer som insamlingsmetod då 

upplevelser skulle kartläggas samt då vårt syfte var att utföra en kvalitativ snarare än en 

kvantitativ studie. De utförda intervjuerna var semistrukturerade, frågorna var således 

förberedda i förväg och majoriteten av dem var så kallade ”öppna frågor”. Denna typ av 

intervjuform lämnar utrymme för vidare utfrågning och tillåter på så sätt nya infallsvinklar 

från respondenterna då ny information kan uppkomma vid intervjutillfället. På detta sätt 

ökade möjligheten till en fördjupad förståelse som ger en mer rättvisande bild av 

respondenternas upplevelser. (Bryman, 2011) Elva huvudfrågor samt eventuella följdfrågor 

förbereddes för att besvara vår forskningsfråga. I syfte att kunna kartlägga eventuella 

påverkande faktorer längs karriärvägen anpassades intervjufrågorna utifrån respondenternas 

olika befattningar. 

 

3.3	Litteraturstudien	

I syfte att samla in bakgrundsinformation om studieobjekten, definiera och utveckla begrepp 

samt utforma passande intervjufrågor har en litteraturstudie genomförts. Flertalet artiklar och 

centrala begrepp har undersökts för att kunna sammanställda teorier om det berörda ämnet. 
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Uppsala universitets databaser användes för att få tillgång till relevanta vetenskapliga artiklar 

och i första hand har originalkällor sökts. De eftersökta nyckelorden bland akademiska 

artiklar är “University”, ”Academia”, “Gender” och “Equality”.  

 

3.4	Val	av	studieobjekt	

För att kunna uppfylla vårt syfte valde vi att utföra vår studie på Uppsala universitet. 

Universitetet som grundades år 1477 är Sveriges äldsta och har ett brett utbud av utbildningar 

(UU, 2017). Storleken på organisationen samt variation på kurser var viktig för studien, då 

spridning på respondenternas ämnesområde eftersöktes. Valet av fakulteter gjordes utifrån en 

idé om att olika jämställda fakulteter kan bidra med olika insikter och på så sätt ge ett mer 

mångsidigt resultat. Enligt Delegationen (2011) är det enda ämnesområde som förutspås 

hamna inom jämställdhetsintervallet bland professorer vid år 2030, är det humanistisk-

samhällsvetenskapliga. I natur- och teknikvetenskaper riskerar andelen kvinnliga professorer 

istället att minska (ibid). Utifrån denna statistik utvaldes två institutioner från dessa två 

ämnesområden. Ur humanistisk-samhällsvetenskapliga området valdes den Företags-

ekonomiska institutionen som vi själva studerar på, då det förenklar tillgången till 

information. Från teknik- och naturvetenskap valdes Institutionen för teknikvetenskaper på 

grund av den långsamma utvecklingen för kvinnor inom teknik. Dessa institutioner ansågs 

lämpliga då de dessutom var av liknande storlek. Enligt institutionernas enskilda 

Handlingsprogram för lika villkor framgår det att personalsammansättningen återspeglar den 

generella ojämställdheten. Därför anses de undersökta institutionerna uppfylla våra kriterier 

för studien och blev således våra studieobjekt. Risken för jävighet fanns då vi båda är 

studenter vid Uppsala universitet på den Företagsekonomiska institutionen. Detta är något 

som har uppmärksammats och tagits i beaktning medan vi utfört studien. 

 

3.5	Val	av	respondenter		

För att kunna besvara studiens frågeställning eftersöktes respondenter från tre olika nivåer 

inom en akademisk karriär på de två institutionerna. För att minska risken för onyanserade 

och enformiga svar önskades flera individer med samma befattning intervjuas. Utifrån 

arbetets omfattning var detta inte möjligt och studien begränsades till en respondent per 

befattning och institution.  
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Figur 2. En bild över de hierarkiska nivåerna inom akademin 

 
Ovanför presenteras en figur över de hierarkiska nivåerna inom akademin. En avgränsning 

görs mellan titlar och tjänster, även om många med akademiska titlar har en fast tjänst. 

Undersökningsområdet begränsas till de följande högre akademiska titlarna; doktorander, 

docenter och professorer. Undersökningar pekar på att avsaknaden av kvinnor, som studien 

ämnar undersöka, sker någonstans mellan dessa nivåer och således är detta avgränsningen 

som har genomförts.  

 

Personvalen har varit begränsade delvis på grund av avsaknaden av kvinnliga 

professorer.  Därför kunde ett slumpmässigt urval inte tillämpas. Istället kontaktades berörda 

institutioner och i syfte att finna villiga respondenter. På grund av svarsfrekvensen 

intervjuades enbart sex kvinnor. Svaren kan därmed inte anses vara generaliserbara men kan 

fortfarande ge en indikation på hur kvinnor upplever universitetet idag. För en 

sammanställning över respondenterna samt deras befattning, fakultetstillhörighet med mera, 

se tabellen nedanför. 
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Befattning Fakultet Respondent Datum Tidslängd Transkriberade ord 

Professor  Tek 1 26/4 17m48s 2636 

Professor Fek 2 28/4 33m53s 4095 

Docent Tek 3 8/5 15m51s 1802 

Docent Fek 4 26/4 14m56s 1794 

Doktorand Tek 5 27/4 14m23s 1692 

Doktorand Fek 6 27/4 22m31s 1965 

Figur 3. Tabell över respondenter 

 
Samtliga kvinnliga doktorander, docenter och professorer vars kontaktinformation var 

tillgänglig på institutionernas hemsidor kontaktades via ett mail. Mailet innehöll en inbjudan 

till intervju, kortare information om undersökningens huvudämne samt intervjuns utformning. 

Det bör tas i beaktning att de respondenter som deltagit möjligtvis kan ha varit mer benägna 

att delta då de har upplevt diskriminering själva och/eller varit involverade i 

jämställdhetsarbete. 

 

3.6	Operationalisering		

Två olika intervjuguider utformades för att användas på de tre olika akademiska titlarna. De 

följde samma mönster och innehöll samma frågor, med ett tillägg för professorerna som blev 

ställda en extra fråga. Samtliga intervjuer grundade sig i teorin, men då de tillämpade 

teorierna inte angav direkta förslag hur dessa faktorer kan mätas, utformades egna frågor som 

tog avstamp i huvuddragen av det teoretiska ramverket. Frågorna delades in i tre 

huvudgrupper; bakgrund, karriär och universitetet. Vidare kategoriseras frågorna i primära 

och sekundära samt öppna eller slutna frågor för att säkerställa att respondenten svar gav den 

information som behövdes. Då intervjuerna var av semistrukturerad natur tilläts anpassning av 

frågorna till respondentens tidigare resonemang och ställde även icke-planerade följdfrågor 

om en särskilt intressant ståndpunkt eller upplevelse upptäcktes. Frågor som respondenten i 

en tidigare fråga redan besvarat nämndes inte igen för att undvika upprepning.  
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Initialt ställdes bakgrundsfrågor gällande dem själva, deras befattningar och arbetsuppgifter. 

Detta för att få en övergripande bild av respondenternas tid vid universitetet. Därefter ställdes 

frågor gällande deras karriärbanor så som ”Varför valde du att fortsätta inom akademin efter 

din grundutbildning” samt ”Planerar du att sträva efter högre positioner vid universitetet?”. 

Dessa frågor ställdes för att identifiera vad som motiverat dessa att arbeta inom akademin 

samt jämföra detta med huruvida de planerar att fortsätta. Därefter efterfrågades hur de 

generellt uppfattade möjligheterna till meriteringen som krävs för att avancera och följde upp 

med en fråga om de uppfattar att det finns några svårigheter med att avancera kopplat till 

deras kön. Genom denna följdordning tilläts respondenterna först tala fritt om vilka aspekter 

de upplevde som huvudsakligen svåra utan att kopplingen till kön tydliggjordes. Det är först i 

följdfrågan som könsaspekten introduceras och därefter tar frågorna avstamp i könsforskning 

med en tydligare koppling till teorin. 

 

Då studien önskar få en uppfattning om både strukturella och kulturella faktorer, som enligt 

teorin kan bidra till jämställdhetsproblem, tillbads respondenterna beskriva hur de upplever 

könsfördelningen på deras arbetsplats sett till positioner och antal. Studien önskade undersöka 

om det fanns en samstämmighet mellan respondenternas upplevelser och den insamlade 

statistiken på könsfördelningen, samt att få igång en diskussion kring könens roller på 

institutionen. Därefter följdes denna fråga upp, i mån av behov, med huruvida de upplever 

arbetsplatsen som jämställd samt om de någon gång själva upplevt eller uppmärksammat 

någon form av könsdiskriminering. Därefter bads respondenterna beskriva kulturen på sin 

institution och i sina arbetsgrupper. Slutligen undrade vi ifall respondenterna upplever att 

universitetet jobbar aktivt med jämställdhetsfrågan och ifall nej, vilka förbättringsmöjligheter 

som finns. Denna fråga ämnade till att få en uppfattning om universitet erkänner och arbetar 

mot jämställdhet på ett större organisatorisk plan, samt uppmärksamma vilken typ av åtgärder 

som efterfrågas av de individer som upplever problem. Professorerna fick även besvara en 

fråga om huruvida lärarkåren jobbar aktivt med att uppmuntra studenter att fortsätta inom 

akademin samt om de har arbetat för att främja kvinnliga forskare. 

 

3.7	Kodning	av	insamlat	material	

Syftet med kodningen var att systematiskt behandla vår insamlade data för att förenkla 

kopplingen till det teoretiska ramverket. Samtliga intervjuer transkriberades först. Därefter 
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gjordes en första råkodning som enligt Dalen (2015) syftar till att skapa en helhetsbild samt 

identifiera huvudbegrepp. Därför markerades nyckelord ut för att göra materialet mer 

överskådligt. Nyckelorden grupperades i övergripande teman, till exempel: homosocialitet, 

familj, handledare, förväntningar. Nyckelorden som använts har antingen varit 

respondenternas egna eller några som ansågs särskilt lämpliga. Efter denna kategorisering 

söktes samband mellan befattningar samt för de enskilda institutionerna.  

 

3.8	Undersökningens	trovärdighet		

Vår datainsamling lämpar sig bra för att försäkra undersökningens validitet, men 

tillvägagångssättet att samla in respondenter riskerar att påverka reliabiliteten. Då studien är 

en kvalitativ undersökning har författarna valt att använda Noble och Smiths (2015) fyra krav 

för trovärdighet; truth value, consistency, applicability och neutrality. Truth value är nivån av 

sanning i det respondenten säger. Det kan tänkas att personerna som ställer upp på intervju 

gör det för att de har erfarenheter av ojämställd behandling och därför kan bidra till ett 

snedvridet resultat. Consistency innebär trovärdigheten i svaren. Det är upp till undersökaren 

att bibehålla ett kritiskt synsätt. Eftersom undersökningen är kvalitativ är den även utsatt för 

vår egen tolkning av respondenternas svar. Applicability hänvisar till hur väl undersökningen 

även kan tillämpas på andra områden. Neutrality uppnås när de tidigare tre kraven har 

uppnåtts. (Noble och Smith, 2015) 

 

4.	Resultat	

 
Nedanför presenteras resultatet av de sex utförda intervjuerna. Samtliga upplevelser är 

individuella och kan därför inte antas appliceras på alla avdelningar. Svaren presenteras under 

respektive tema hämtat från teorierna.  

	

4.1	Meriteringsmöjligheter	

Doktorand: Bägge doktorander i undersökningen upplevde möjligheterna till meritering som 

stora och svaren liknade varandra på båda institutioner. Båda tog sig vidare från 

grundutbildningen eftersom de hade ett intresse för ämnet de studerade, men även för att 

lärare och andra forskare inspirerade dem till att börja forska. Således var de personliga 

relationerna viktiga för att söka sig vidare till en forskarutbildning. Ofta var den akademiska 
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karriären inget självklart val, utan skedde av en slump. De två doktoranderna angav 

självkänsla som en faktor i sin strävan mot en framtida akademisk karriär. Möjligheterna till 

fortsatt meritering vara goda men för fortsatt avancemang inom akademin måste forskaren tro 

på sig själv, vara villig att arbeta självständigt och inte vara “typiskt flickig” (i.e. försiktig 

och/eller återhållsam). En doktorand påpekade vikten av att producera artiklar och inte fastna 

i att undervisa bara för att det är tryggt och rutinartat vilket hon uppfattar att kvinnor lätt gör. 

En av doktoranderna uppger att hon inte har som avsikt att fortsätta i sin akademiska karriär. 

Som grund till detta beslut anger hon att det är osäkert arbete och “det dröjer rätt länge innan 

man får en trygg position”. 

 

Docent: En docent uppgav att så länge man har finansiering finns möjligheten att ta sig vidare 

i meriteringen. Hon beskrev finansieringsansökan som ett tidskrävande med stor risk för 

avslag. Båda respondenterna är ense om att det viktigaste är bedriva hårt arbete med att driva 

in pengar, om man inte gör något själv händer ingenting. En av dem menade: “skulle jag inte 

själv driva det, skulle det ju inte bli något alls”. En svårighet avseende meritering som togs 

upp av bägge respondenter var bildandet av familj. Meriteringsåren är tiden då man helst ska 

åka på en postdoktoral utomlands och vara väldigt tillgänglig. Enligt en docent sammanfaller 

dessa år ofta med när man skaffar barn och ”många säger att de inte kan kombinera det”. 

Hon menar att strukturerna för meriteringsåren är anpassade till en tid då alla som forskade 

var unga män utan ansvar för familj. 

 

Professor: Professorerna på de båda institutionerna delade liknande erfarenheter. De angav 

att möjligheterna till meritering, och i förlängning avancemang, är stora och samtliga betonar 

att det är upp till en själv om man vill ta sig vidare. En beskrev det som att ingenting ges 

gratis utan en måste arbeta hårt med ett väldigt självständigt arbete. Respondenterna hade inte 

alltid designat sina karriärer enligt mallen över hur man ska nå en professorstitel. En professor 

nämnde att meriteringskraven för att avancera är otydliga och hon berättar att det är många 

som upplever det som ”en stor nackdel och en svårighet”. Man vet alltså inte vad som krävs 

för att nå en högre titel. En professor angav familj som en anledning till att det är svårare att 

avancera. Det ges exempel på gånger då barnens behov och partnerns karriär kom i vägen för 

att i större utsträckning kunna meritera sig.  
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4.2	Stöd	

Doktorand: Respondenterna upplevde stödet de mottagit från övriga på institutionen som 

betryggande. På båda institutioner hade doktoranderna handledare som spelade en betydande 

roll för deras fortsatta arbete. Doktoranderna har inte själva behövt ansöka om finansiering 

eftersom det är något de har haft tillgång till via sin anställning och handledare. Utöver detta 

erbjöd handledarna motivation och stöd. Deltagarna betonade vikten av ett socialt nätverk, 

dessa utgår oftast från handledaren.  

 

Docent: En respondent uppgav att hon har saknat stöd från universitetet, istället är det 

viktigaste att man skapar sig själv ett socialt nätverk som kan hjälpa en i karriären. Hon 

menade att det inte finns ett inbyggt system för personligt stöd i organisationen utan “det får 

man försöka söka sig till och bygga själv”. Nätverk är viktiga inte bara för att kunna diskutera 

forskning men även för att få access, intervjuer och dylikt. Den andra respondenten betonade 

mentorskapet som särskilt utvecklande. Ett mentorskapsprogram hade genomförts på 

Institutionen för teknikvetenskaper och hade fört med sig positiva effekter för de deltagande.  

 

Professor: Stöd hittade respondenterna ofta bland kollegor och inom ens närmsta 

arbetsgrupp. En av professorerna angav att det fanns en större benägenhet bland männen att 

be om stöd, såsom att fråga om finansiella medel: “[Det som jag har sett] det är att killar är 

mycket bättre på att komma och fråga om pengar och resurser än vad tjejer är”.  

 

4.3	Diskriminering			

Doktorand: Gällande diskriminering på arbetsplatsen tyckte respondenterna från båda 

institutioner att de inte har upplevt något anmärkningsvärt. En respondent uppmärksammade 

svårigheten att avgöra huruvida vissa problematiska situationer har att göra med dennes kön 

eller denne som individ. Det framgick tydligt att det på doktorandnivå inte upplevs finnas en 

direkt könsdiskriminering, men i samtal mellan personer med blandad senioritet upplevde en 

doktorand att dennes åsikter kunde förbises och dess röst görs inte hörd. Vidare uppger 

respondenten att hon uppmärksammat att könsdiskriminering sker på de högre nivåerna.  

 

Docent: Båda respondenterna har upplevt direkt diskriminering men uppgav att den 

mestadels kan vara subtil, svår att sätta gränser på och svår att åtgärda. En docent hade 

upplevt sammanhang då hon insinuerades vara fru till en forskare och inte en forskare själv. 
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Hon uppgav även att kvinnor lättare faller in i de administrativa rollerna i en grupp. En annan 

upplevde att hennes ord inte väger lika tungt som kollegor i liknande positioner samt att män i 

ledande roller tycks ha ett större förtroende för andra män och därför endast rådfrågar 

varandra kring viktiga frågor. Det sistnämnda menar hon är särskilt viktigt och att hon, trots 

sin kompetens och titel, ofta upplever att hon “inte är inkluderad i det informella”. 

 

Professor: Bägge professorer uppgav att de lagt märke till könsdiskriminering och att de i 

allra högsta grad har upplevt det själva under sin karriär. Det rör sig om olika situationer 

såsom lägre löner, försenade processer och ett ifrågasättande av kvinnor som de upplever inte 

händer deras manliga kollegor. En respondent togs i början av sin karriär för sekreterare och 

det förväntades att hon skulle ta på sig en mer administrativ roll. När en av respondenterna 

ville avancera möttes hon med en kommentar om huruvida det är lämpligt för henne att söka 

då hon har “så många barn”.  Hon menar att hennes kollegor inte är illasinnade men att 

föreställningarna om vilka som är goda forskare “är väldigt omedvetna och sitter väldigt 

djupt”. Hon konstaterar att problemen måste göras mer synliga på ett medvetet sätt. I enlighet 

med detta reflekterade den andra respondenten att hon kan tänka sig att det i grunden inte är 

universitets fel “utan snarare samhällets eller strukturens”.  

 

4.4	Jämställdhet	och	kultur	

Doktorand: På institutionerna upplevde bägge respondenter deras närmaste arbetsgrupp som 

jämställda, men noterade att det på högre nivåer är färre kvinnor till antalet samt att detta kan 

skilja sig åt mellan olika avdelningar inom institutionen. En respondent såg på eventuella 

skillnader vad gäller män och kvinnors befattningar som ett olyckligt resultat av tidigare 

historia då kvinnor inte kunde kombinera familj och karriär. Detta menade hon har “påverkat 

vilket ansvar folk får idag”. Bägge respondenter var medvetna om att det finns formulerade 

mål för jämställdhet, särskilda jämställdhetsgrupper, samt att man på Institutionen för 

teknikvetenskaper har premierat unga kvinnliga forskare men menar att detta inte är 

tillräckligt. En respondent upplevde att det saknas konkreta åtgärder och föreslår att man ser 

över lönerna, jobbar för att öka medvetenheten i organisationen samt ser över 

befordringsprocesserna. Kulturen på respektive institution beskrivs som öppen och tillåtande.  
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Docent: En respondent beskrev sin institution som “en helt mansdominerad värld” där hon 

inte märker av universitetets jämställdhetsarbete. Tvärtemot har hon upplevt en avsaknad av 

tydliga riktlinjer och beskriver att det i vissa grupper, som domineras av män, är en “icke-

fråga” och endast diskuteras om ledaren i gruppen personligen anser det vara viktigt. 

Kulturen uppgavs skilja sig mellan olika arbetsgrupper och avdelningar på institutionerna. 

Medan vissa har det väldigt högt i tak har andra det väldigt lågt. En av respondenterna är 

missnöjd med kulturen i sin närmsta arbetsgrupp och har sökt sig till andra grupperingar, 

medan den andra respondenten beskriver sin grupp som öppen och “inte så konkurrensutsatt”.  

 

Professor: Jämställdheten vid bägge institutioner beskrivs som relativt bra i sin helhet, även 

om det skiljer sig åt mellan olika avdelningar. Till exempel beskrev en respondent väldiga 

snedfördelningen mellan vissa program. Båda professorer menade att även om det är jämställt 

på doktorandnivå, är kvinnorna underrepresenterade bland professorerna på respektive 

institution. En respondent påpekade att det på hennes institution är fler kvinnor med tillfälliga 

forskartjänster och fler män som har fasta lektorat och menar att det är en väsentlig 

ojämställdhet. Även gällande kulturen på institutionerna är svaren liknande varandra. 

Kulturen beskrivs som öppen inom vissa avdelningar men sämre i andra. En respondent 

menade att det på vissa avdelningar fanns en medvetenhet om strukturer och beteendemönster 

som är lätta att fall in i. På andra platser menar respondenten att denna medvetenhet saknas 

och att man istället har en idé om att “vi [universitetet] tittar bara på meriter”. Dock uppgav 

en respondent att medan kvinnor behöver uppfylla alla kriterier tillåts män kringgå dessa 

formaliteter. Bägge är ense om att universitetet jobbar för jämställdhet men tycker att arbetet 

kan bedrivas mer aktivt. En av de intervjuade svarar att hon inte upplever det som en stor 

fråga för universitetsledningen och den andra uppger att “vi borde ha kommit längre”. 

 

5.	Analys	

5.1	Strukturer		

Doktoranderna i denna undersökning upplever sin tillvaro som jämställd och har inte erfarit 

könsdiskriminering på nära håll. Samtidigt anser kvinnor på de högre positionerna att det 

fortfarande finns stora klyftor. Detta skulle kunna förklaras av Dahlerups “time-lag”-tes. Då 

kvinnorna är i majoritet på grund-utbildningen och doktorandnivån upplevs som jämställd, 

finns förhoppningar att de kan återspeglas på högre positioner i framtiden. Ytterligare en 
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motivering för ”time-lag”-tesen kan vara förändringar i familjestrukturerna. Det har skett 

förenklingar i att kombinera modersrollen med att vara forskare och därför kan man förvänta 

sig fler kvinnor på högre positioner i framtiden. Det är dock troligt att den upplevda 

jämställdheten på doktorandnivå grundas i att doktoranderna inte fått uppleva direkt 

diskriminering på högre nivåer än.  

 

Till skillnad från resultaten på doktorandnivå har majoriteten av de insamlade svaren på 

docent- och professorsnivå visat tendenser till att stödja den patriarkala järnhandstesen. Det 

vill säga att männen behåller makten och endast ett fåtal kvinnor har möjlighet att avancera 

först då de formella hindren borttagits. Däremot har studien inte funnit några belägg för att 

detta resulterar i att kvinnor hoppar av sin karriär. Däremot kan det leda till att kvinnors 

karriär lättare avstannar. Ofta faller kvinnor in i den förutfattade rollen där de tar på sig mer 

administration än sina manliga kollegor. Kvinnor sitter oftare på tillfälliga forskartjänster 

vilket inte är önskvärt då en trygg position leder till mer säkerhet, bättre förmåner och är 

tryggare då man ska bilda familj. Det kan tänkas att denna osäkerhet bidrar till att karriären 

avstannar. I enlighet med Kanter (1977) hamnar kvinnor ofta på rutinartade arbeten som till 

exempel undervisning på grund av att de är avvikande från normen och därmed opålitliga. 

Detta försämrar möjligheterna till meritering och vidare avancemang.  

 

En respondent uppger att den upplevda ojämställdheten möjligtvis inte är 

organisationsstrukturens fel utan att det beror på samhällets normer. Även om detta stämmer, 

existerar byråkratiska organisationer som uppfattas som jämställda. Därmed kan universitetets 

egna roll i skapandet av ojämställdhet inte avskrivas helt, utan borde förebyggas i dess 

struktur. I dagsläget beskrivs universitetets struktur som gammeldags, i enlighet med en 

respondents resonemang om att meriteringen är anpassad efter en tid då enbart unga män var 

forskare. Detta skulle kunna vara ett exempel på att strukturer kan försvåra kvinnors karriär. 

Bildandet av familj framstår som ett av de största hindren för kvinnors avancemang och idag 

slår detta även mot männen i större utsträckning, då det kan antas att de nu tar ett större 

ansvar för föräldraledigheten än förr. Med hjälp av strukturer skapade för att överbrygga 

osäkerheter kan man bygga bort dessa problem som skrämmer bort kvinnor från att välja en 

akademisk karriär.  
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5.2	Stöd	och	mentorskap	

Doktorander uttryckte oro för huruvida de var duktiga nog för att avancera inom akademin 

och betonade vikten av att ha tillgång till en mentor och en förebild som visar vägen. Enligt 

Kanter (1977) kan en sådan mentor agera som sponsor, som hjälper till att främja lärlingens 

karriär och kan till och med hjälpa dem kringgå formella regler. Då kvinnor uppfattas vara 

mindre benägna att fråga om finansiellt stöd än män, kan en handledare vara av extra vikt för 

kvinnors avancemang i en akademisk karriär. När man sedan går från att vara en doktorand, 

med mycket hjälp från sponsorer, till att vara mer självständig på de högre nivåerna, skiljer 

sig behoven åt. Professorer och docenter betonar till skillnad från doktorander istället vikten 

av att skapa sig ett informellt socialt nätverk som man trivs i och som uppmuntrar en.  

 

Kanter (1977) anger att antalets betydelse är av vikt för samarbetet kollegor emellan. På 

grund av en längtan för social homogenitet och smidig kommunikation utesluts kvinnor 

enklare från diskussioner och beslutsfattande när männen besitter ledningspositioner. Som i 

exemplet en respondent som upplever att männen har större förtroende för varandra och går 

till andra män för att fråga om råd. Hennes beskrivning av hur hon upplever sig uteslutas från 

informella sammanhang överensstämmer med Kanters (1977) beskrivning om hur 

dominerande grupper i organisationer (i detta fall de manliga kollegorna) upplever att de inte 

kan lita på minoriteten (den kvinnliga respondenten) och därför flyttar vissa aktiviteter till 

miljöer där denne kan exkluderas. I förlängning resulterar detta i en informell isolation. Flera 

av de intervjuade angav att de upplevde ett stort stöd från männen i sitt sociala nätverk, och 

det kan vara en anledning till att kvinnor inte vill framföra klagomål på sina manliga kollegor 

och existerande maktstrukturer. Detta kan vara anledningen till att diskriminering ibland inte 

märks eller tas upp till ytan.  

 

5.3	Diskriminering		

Det framgår tydligt i respondenternas svar att kvinnorna på högre positioner har upplevt 

diskriminering i större utsträckning. Detta kan anses begripligt då risken för exponering är 

större då de tillbringat längre tid inom akademin. Emellertid gör doktoranderna observationen 

att medan de själva inte upplever diskriminering på sin nivå har de uppmärksammat att det 

förekommer högre upp. Därför skulle man kunna diskutera huruvida 

docenternas/professorerna upplevelse av diskriminering inte bara är ett resultat av deras tid i 

akademin, utan även deras position. Dessutom skulle en möjlig förklaring till denna skillnad 



 26 

enligt Kanter (1977) vara att könsfördelningen sett till antal på doktorandnivån är nästintill 

jämställd medan männen är i klar majoritet bland docenterna och professorerna på båda 

institutionerna. 

 

5.4	Normer	och	kultur	

Forskning bekräftar att könsdiskriminering inte alltid uppmärksammas, utan skulden läggs på 

kvinnorna och deras livsval. Wahl (2011) beskriver byråkratins tendens att utesluta eventuell 

könsdiskriminering då de anser sig själva vara strikt meritokratiska. Idén om att eventuella 

könsskillnader i organisationen skulle vara baserade på skillnader utanför organisationen samt 

kvinnornas egna val, kan problematiseras utifrån respondenternas svar. En respondent beskrev 

hur vissa avdelningar har en strikt uppfattning av att man endast går på meriter. En 

respondents vilja att befordras blev ifrågasatt med “du som har så många barn”. Personen 

som yttrar den här åsikten har en förutfattad idé om vilket val som hon förväntades ta. I detta 

fall har vi en könsskillnad som sker inom organisationen trots kvinnans egna aktiva val att 

vilja utvecklas i sin karriär. Det går att ifrågasätta huruvida en byråkrati är strikt 

meritokratisk, då den utgörs av människor som agerar i enlighet med samhällets 

förväntningar. Även utformandet av befattningarna i akademin är påverkade av normer och 

föreställningar. Det framgår i en professors resonemang att vad som är en god forskare är 

designat utifrån tidigare föreställningar där mannen utgjorde normen. Detta är i enlighet med 

Roths (2011) tredje karaktärsdrag i samhällets könsordning och visar att universitetet inte är 

avskärmade från samhällets inverkan. 

 

Utifrån intervjuerna framgår det tydligt att det på de respektive institutionerna skapats 

subkulturer inom de större organisationerna, vilket respondenterna hänvisar till när de pratar 

om kulturen på sin avdelning eller i sin arbetsgrupp. Detta förklarar varför kulturen upplevs 

olika även av kvinnor på samma institution. Wahl (2011) teoretiserar att organisationer som är 

märkta av mansdominans resulterar i en kultur som endast gynnar männen. Hon beskriver 

vidare hur hon upplever grupper med en jämnare könsfördelning ha en bättre, mer öppen, 

kultur. Respondenterna gör liknande resonemang där de, indirekt och direkt, kopplar 

könsfördelningen till huruvida de upplever kulturen som bra eller inte. Detta är något som 

reflekteras i en respondents skildring av kulturen i sin arbetsgrupp som mansdominerad och 

resulterar i att hon söker stöd hos andra grupper.  
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Båda institutionerna uppvisar homosociala tendenser, där männen tyr sig till varandra och går 

till andra män för råd. Männen bildar slutna cirklar som i princip är omöjliga att få tillgång till 

som kvinna. Cirklarna är homogena och enligt Kanter (1977) skapas de på grund av att man 

vill känna tillit till dem inom sin cirkel, och i enlighet med teorin om homosocialitet litar man 

mest på dem av eget kön. Män kommer även i större utsträckning att främja män, bland annat 

genom att tillåta dessa kringgå formella hinder och värdera andra mäns meriter högre än 

kvinnors. En tänkbar förklaring till detta kan vara självidentifikation. Detta finner 

undersökningen belägg för då en respondent beskriver att en kvinna behöver de fullständiga 

meriter medan en man kan ta genvägar. Detta kan tänkas bidra till en underrepresentation av 

kvinnor på högre nivåer.  

 

6.	Slutsatser		

Resultatet belyser tre huvudsakliga faktorer som kan tänkas vara de främsta faktorerna till 

avsaknaden av kvinnor på högre befattningar inom akademin: stöd/mentorskap, strukturer och 

normer/förväntningar. 

 

De sociala relationerna till övriga inom akademin beskrivs av alla respondenter som särskilt 

viktiga. Det sociala nätverket och möjlighet till en mentor utgör grunden till en fortsatt 

karriär. Ett starkt självförtroende för att kunna genomdriva ett självständigt arbete är ett 

måste. Även organisationskulturer som värnar om tillit och personligt stöd. Särskilda 

mentorsprogram för kvinnliga akademiker är en åtgärd som kan generera positiva effekter och 

som har uppskattats av de respondenter som deltagit. 

 

Föreställningen om att kvinnor hellre skulle vilja fokusera på sina barn istället för sin karriär 

är ett exempel på en samhällelig norm som resulterar i reell diskriminering inom 

organisationer. Universitetet som organisation har tidigare utgått från en manlig norm som 

inte överensstämmer med kvinnors ambitioner i dagens samhälle. Det här resulterar i en 

försämring av möjligheterna för kvinnor till meriteringen som behövs till högre befattningar. 

Tydligare riktlinjer för hur man går tillväga för att bli meriterad samt ökad medvetenhet om 

de strukturella problemen skulle förbättra kvinnornas möjligheter.  
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Kulturen vid universitetet upplevs enligt våra respondenter fortfarande som väldigt 

mansdominerad och därför uteslutande, i synnerhet uppvisar Företagsekonomiska 

institutionen dessa resultat. Samtliga upplever att universitetet inte bedriver ett tillräckligt 

aktivt arbete för att öka medvetenheten om dessa problem. De projekt som bedrivs är ofta 

tillfälliga, utan att inkorporeras i strukturerna, vilket skulle kunna bringa långvarig förbättring.  

 

6.1	Fortsatt	forskning		

I denna studie har ett relativt litet urval har intervjuats och resultaten är möjligtvis inte 

generaliserbara. Syftet var att kartlägga kvinnors upplevelser vid universitetet. Mer forskning 

på detta område är nödvändig för att utmana de rådande strukturerna och bilda en akademi 

tillgänglig för alla. Det finns bland annat ett gap i form av jämförande institutionsforskning, 

en mer omfattande jämförelse mellan olika institutioner efterfrågas då dessa kan bidra med 

underlag för framtida åtgärder.  
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Intervjuguide	

Syftet med denna intervju är att få en fördjupad inblick i jämställdheten inom den svenska 

akademin samt bättre förstå kvinnornas avsaknad på högre positioner. Vi kommer börja med 

att ställa raka frågor men sedan övergå till öppna frågor där du får möjlighet att prata fritt om 

ämnet. Du är helt anonym i vår studie och intervjun är dessutom helt frivillig, du har alltså 

möjlighet att avbryta intervjun om du önskar. Insamlat material från denna intervju kommer 

endast användas för vår uppsats. Tillåter du att vi spelar in denna intervju? 

 

Bakgrund 

Vad har du för titel? (stängd) 

Vad har du för utbildning? (stängd)  

Hur länge har du varit vid universitetet? (stängd) 

 

Karriär 

1. Vad innefattar din roll på universitetet? (primär, öppen) 

• Vad har du för arbetsuppgifter? (sekundär, stängd) 

• Hur ser en arbetsdag ut? (sekundär, öppen) 

 

2. Varför valde du att fortsätta inom akademin efter din grundutbildning? (primär, öppen) 

• Hur blev du informerad om möjligheten till en karriär inom akademin? 

(sekundär, öppen) 

• Hur blev du motiverad till en karriär? (sekundär, öppen) 

• Har du någon typ av mentor/handledare? Manlig/kvinnlig (sekundär, stängd) 

 

3. Planerar du att sträva efter högre positioner vid universitetet? (primär, öppen) 

• Varför? (sekundär, öppen) 

 

4. Hur uppfattar du möjligheterna till meriteringen som behövs för att avancera inom 

akademin? (primär, öppen)  

• Upplever du att du får stöd nog att bedriva din egen forskning? (sekundär, 

stängd) 
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• Hur har tillgången varit till finansiering? (sekundär, öppen) 

• Har du stött på svårigheter med att få finansiering? (tertiär, öppen) 

• Hur har möjligheterna till att hitta en forskningspartner sett ut? (sekundär, 

öppen) 

 

5. Uppfattar du att det finns några svårigheter med att avancera kopplat till ditt kön? (primär, 

öppen) 

 

Extrafråga professor: 

Jobbar ni aktivt i lärarkåren med att uppmuntra studenter att fortsätta inom akademin? 

(primär, stängd) 

• Gör ni något särskilt för att uppmuntra kvinnor inom er institution? 
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Uppsala universitets Organisationskarta (UU, 2017) 

 

 

 

 

 

 


