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ABSTRACT  
The  aim  of  this  Master’s  thesis  in  ethnology  is  to  examine  gender  equality  at  two  European  
universities.  Based  on  interviews  with  eight  female  professors  at  the  University  of  Uppsala  
(Sweden)  and  the  University  of  Graz  (Austria)  this  thesis  looks  at  how  female  professors  
perceive  their  situation  within  academia  and  how  they  construe  their  professional  role.  
Themes  that  are  addressed  include  perceptions  of  sex/gender,  nationality  and  sexuality  
and  of  their  impact  on  my  informants’  career,  expectations  associated  with  (female)  
professors,  adjustments  to  (male)  norms  and  obstacles  that  still  prevent  women  from  
attaining  high-‐‑ranking  positions  within  academia.  The  thesis  further  explores  influences  
on  their  choice  of  career,  sources  of  inspiration  and  motivation,  as  well  as  the  effect  of  
social  background  and  family  commitments.  By  analysing  how  my  informants  talk  about  
their  professorial  role  and  responsibilities,  about  their  relations  with  colleagues  and  
superiors,  and  about  gender  mainstreaming  projects  that  their  universities  have  initiated,  
this  thesis  hopes  to  shed  some  light  on  their  experience  of  academia  as  a  workplace  for  
women  and  where  they  see  potential  for  improvement.  

   The  first  chapter  briefly  defines  the  motivation  and  aims  of  this  study  and  explains  its  
theoretical  basis,  the  material  and  methodological  approach.  The  second  chapter  analyses  
the  eight  ’narratives’  that  were  presented  by  my  informants,  the  third  chapter  discusses  
similarities  and  differences  between  the  informants’  accounts,  focusing  on  recurring  
keywords  and  central  concepts  named  during  the  interviews.  In  the  fourth  chapter,  the  
results  are  compared  with  those  from  other  studies.  Finally,  the  fifth  chapter  relates  the  
findings  to  the  theoretical  concepts  that  were  introduced  in  the  first  chapter,  and  my  initial  
questions  and  aims.    

  

English  title:  Female  professors  in  a  male  university  world  
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Jag  vill  rikta  ett  stort  tack  till  min  handledare  Birgitta  Meurling  för  hennes  stöd  och  
uppmuntran,  och  till  min  opponent  Katarina  Ek-‐‑Nilsson  för  en  noggrann  granskning  med  
ett  skarpt  inkännande  blick.  Tack  även  till  Ulf  för  språkgranskning,  och  till  Toni.  Det  
största  tacket  går  till  mina  informanter  för  alla  engagerade  och  öppna  berättelser,  som  har  
möjliggjort  denna  studie.  
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INLEDNING  

Bakgrund  och  syfte  
På  ett  av  de  första  fakultetsnämndsmöten  jag  deltog  i,  någon  gång  i  mitten  av  00-‐‑talet  vid  
Graz  universitet  i  Österrike,  skulle  utlysningstexten  för  en  tjänst  som  professor  formuleras.  
Beskrivningen  av  arbetsuppgifter  var  snabbt  avklarad  men  när  diskussionen  kom  till  
kvalifikationer  begärde  en  professor  ordet  och  förklarade  att  det  var  viktigt  att  ställa  hårda  
krav  om  man  ville  undvika  tillsättning  av  okvalificerade  personer.  Kvaliteten  inom  
forskningen  hade,  enligt  honom,  märkbart  försämrats  sedan  kvinnor  fått  anställning  som  
professorer.  Jag  förväntade  mig  högljudda  protester  från  alla  kvinnliga  professorer  vid  
mötet,  men  ingenting  hände,  inte  ens  representanten  från  jämställdhetsgruppen  
reagerade.  Efter  mötet  frågade  jag  en  kollega  varför  ingen  protesterade  och  fick  svaret  att  
”han  är  sån”  och  det  var  ingen  mening  med  att  diskutera  frågan  med  honom.    

   Runt  tio  år  har  gått  sedan  dess,  och  några  förändringar  har  förvisso  skett  vid  Graz  
universitet.  2011  tillträde  den  första  kvinnliga  universitetsrektorn  sin  post.  Andelen  
kvinnliga  professorer  har  nått  28  procent,  vilket  vicerektorn  för  personal,  
personalutveckling  och  jämställdhet  stolt  påtalar  i  den  senaste  jämställdhetsrapporten,  
publicerad  i  december  2014.  Andelen  kvinnor  bland  senior  lecturers  och  senior  scientists  har  
också  ökat  markant.  Utvecklingen  är  dock  mindre  imponerande  om  man  tar  en  närmare  
titt  på  siffrorna:  Inom  professorskåren  dominerar  fortfarande  män  bland  
tillsvidareanställda  med  74  procent,  medan  de  utgör  enbart  61  procent  av  de  
visstidsanställda  professorerna.  På  ledande  positioner  är  kvinnor  klart  
underrepresenterade;  även  inom  humaniora  har  enbart  8  av  25  institutioner  kvinnliga  
prefekter.1  Vad  gäller  senior  lecturers  så  har  deras  anställningsvillkor  försämrats  betydligt  
de  senaste  åren.  Obligatoriska  undervisningsinsatser  har  ökats  till  sexton  timmar  i  veckan,  
jämfört  med  tretton  innan  2010.  Denna  förändring  verkar  ha  gjort  anställningsformen  
mindre  åtråvärd  för  män.  Innan  undervisningspensum  höjdes  hade  24  män  och  7  kvinnor  
nått  tillsvidareanställning  som  senior  lecturer  (efter  uppfyllandet  av  vissa  
kvalificeringskrav),  2015  befinner  sig  35  kvinnor  och  26  män  i  en  löpande  
kvalificeringsprocess.  Däremot  dominerar  fortfarande  män  i  den  mycket  mer  attraktiva  
senior  scientist-‐‑kategorin  (15  män  jämfört  med  5  kvinnor;  alla  siffror  från  Zahlen,  Fakten,  
Daten.  Chancengleichheit  an  der  Uni  Graz,  2014).  Bland  timlärare,  dvs.  i  den  minst  lockande  
kategorin,  är  merparten  kvinnor  vid  de  flesta  fakulteter.  Även  här  verkar  universitetet  ha  
en  ensidig  blickvinkel  när  man  resonerar  att  just  denna  kategori  borde  utnyttjas  mer  för  att  
få  en  jämnare  fördelning  av  män  och  kvinnor  i  undervisningen  (ibid:25).  
Sammanfattningsvis  kan  sägas  att  ”leaky  pipeline”-‐‑fenomenet  fortfarande  karakteriserar  
situationen  i  Graz.  Bland  studenter  dominerar  kvinnor  med  61  procent,  även  bland  de  som  
avslutar  grundutbildningen  dominerar  kvinnor,  med  69  procent.  Kvinnoandelen  minskar  
dock  snabbt  bland  doktorander  och  når  inte  ens  30  procent  på  de  högre  positionerna.    

                                                                                                                                        
1   Peterson  (2010:20)  påpekar  dock  nackdelar  med  prefektuppdraget:  det  är  tidskrävande,  inskränker  

möjligheter  till  egen  forskning  och  därmed  till  en  framgångsrik  vetenskaplig  karriär.    
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   Liknande  mönster  finns  i  Sverige,  där  männen  fortsätter  sin  akademiska  karriär  i  större  
utsträckning  än  kvinnor  (Peterson  2010:13,  36;  Lindberg/Riis/Silander  2005:15;  
Lindberg/Riis/Silander  2011:172).  Enligt  Statistiska  centralbyråns  siffror  så  hade  Uppsala  
universitet  2014  totalt  677  professorer  anställda,  av  vilka  169  var  kvinnor.  Bland  lektorer  
var  skillnaden  mellan  män  och  kvinnor  mindre  utpräglad,  med  342  kvinnor  jämfört  med  
397  män.  Däremot  överväger  andelen  kvinnor  bland  adjunkter  (178  kvinnor  och  111  män).  
Enbart  inom  humaniora  är  det  mer  jämställt  med  41  kvinnliga  professorer  och  55  manliga.2    

   Orsaken  till  varför  fler  män  än  kvinnor  gör  akademisk  karriär  har  tolkats  på  olika  sätt.  
Så  anför  Cooray/Verma/Wright  (2014)  i  sin  genomgång  av  olika  studier  som  möjliga  skäl  
diskriminering,  avsaknad  av  förebilder,  kvinnors  underrepresentation  i  beslutsfattande  
organ,  karriärpauser,  motviljan  eller  tvekan  att  söka  befordran  till  högre  positioner  samt  
koncentration  på  forskningsområden  som  drar  till  sig  mindre  finansiell  stöd.  En  mer  
positiv  förklaring  ges  av  Lindberg/Riis/Silander  (2011:177)  som  ser  minskningen  av  
kvinnoandelen  som  ett  bevis  på  att  fler  kvinnor  lämnar  akademin  för  jobb  inom  industrin  
vilken  bjuder  på  bättre  arbetsvillkor  och  intressantare  forskningsuppgifter.  Den  
förklaringen  delas  dock  inte  av  Peterson  som  fann  att  de  åtråvärda  jobben  utanför  
akademin  oftast  intas  av  män,  och  vill  hellre  tyda  det  ökade  antal  kvinnor  på  några  
akademiska  områden  som  bevis  på  att  kvinnor  har  det  svårare  att  få  anställning  utanför  
akademin  (Peterson  2010:37).    

   Mitt  syfte  med  denna  uppsats  är  att  utreda  hur  det  kommer  sig  att  universitetet  
fortfarande  inte  är  en  självklar  arbetsplats  för  kvinnor  när  det  gäller  de  mer  
eftersträvansvärda  positionerna  –  trots  alla  jämställdhetsinitiativ  och  program  som  har  
antagits  de  sista  årtiondena.  När  Anna  Birgitta  Rooth  som  första  kvinna  tillträdde  
etnologiprofessuren  i  Uppsala  år  1973  var  hon  ett  undantag  i  en  då  närmast  helt  manlig  
professorskår  (Meurling  2006a).  Idag  är  etnologin,  åtminstone  i  Uppsala,  främst  ett  
”kvinnligt”  ämne.  Ändå  tycks  många  kvinnliga  vetenskapsidkare  fortfarande  känna  sig  
alienerade  på  universitetet  (ibid).    

   Mitt  arbete  bygger  på  intervjuer  med  kvinnliga  professorer  vid  Graz  universitet  och  
Uppsala  universitet  och  handlar  om  deras  vardag  i  akademin.  I  synnerhet  vill  jag  
undersöka  hur  de  konstruerar  sig  själva  som  professor,  vilka  normer  de  behöver  anpassa  
sig  till,  i  vilken  grad  föreställningar  om  kön/genus,  nationalitet  och/eller  sexualitet  har  haft  
betydelse  för  dem  och  vilka  förväntningar  de  anser  vara  förknippade  med  (kvinnliga)  
professorer  samt  vilka  hinder  de  anser  står  i  vägen  för  kvinnor  som  vill  göra  karriär  inom  
akademin.  Jag  vill  dessutom  lyfta  fram  influenser  och  inspirationskällor  som  har  varit  
särskilt  viktiga  för  deras  utveckling  till  framgångsrika  akademiker,  samtidigt  som  jag  vill  
undersöka  hur  familjebakgrund  och  privatlivets  krav  har  påverkat  deras  karriär.  Genom  
att  analysera  hur  de  talar  om  sin  tjänst  och  vad  de  känner  i  denna  position,  vad  de  ser  som  
sina  huvuduppgifter,  hur  de  ser  på  sina  relationer  med  kollegor  och  universitetsledningen  
och  hur  de  bedömer  universitetets  jämställdhetsinitiativ  kan  detta  arbete  förhoppningsvis  
ge  en  djupare  inblick  i  det  som  utgör  akademin  idag,  hur  den  presenterar  sig  som  
arbetsplats  för  kvinnor  och  vilka  möjligheter  de  har  att  navigera  mellan  universitetets  

                                                                                                                                        
2   Statistiska  centralbyrån,  Personal  vid  universitet  och  högskolor  <http://www.scb.se/uf0202/#c_li_27840,  16  

februari  2016>  
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krav,  självvalda  anspråk  och  andra  privata  och  professionella  önskemål.  Ett  syfte  med  min  
studie  är  också  att  visa  vilken  förbättringspotential  som  finns.  

Jämställdhet  och  akademin    

I  sin  avhandling  Sexuella  trakasserier  finns  nog  i  en  annan  värld  drar  Gunilla  Carstensen  
slutsatsen  att  ”akademin  har  en  lång  historia  av  att  utestänga  kvinnor,  vilket  under  lika  
lång  tid  betraktades  som  legitimt  med  hänvisning  till  en  naturlig  biologisk  och  för  givet  
taget  könsskillnad”  (Carstensen  2004:16f;  jfr  Petersons  sammanfattning  av  kvinnors  intåg  
på  universitetet,  2010:32).    

   I  dag  är  jämställdhet  inskriven  i  lagstiftningen  i  alla  EU-‐‑länder.  Jämställdhet  inom  
högskoleväsendet  regleras  i  Österrike  av  Universitätsgesetz  2002  som  i  41  §  innehåller  
följande  formulering3:  

Alle  Organe  der  Universität  haben  darauf  hinzuwirken,  dass  in  allen  universitären  
Arbeitsbereichen  ein  ausgewogenes  Zahlenverhältnis  zwischen  den  an  der  Universität  
tätigen  Frauen  und  Männern  erreicht  wird.  Die  Erreichung  dieses  Ziels  ist  durch  
geeignete  Maßnahmen,  insbesondere  durch  die  Erlassung  und  Umsetzung  eines  
Frauenförderungsplans,  anzustreben.  

Lagen  föreskriver  alltså  en  jämn  fördelning  mellan  kvinnor  och  män  på  alla  områden.  
Dessutom  måste  varje  universitet  upprätta  en  plan  med  delmål  och  konkreta  åtgärder  för  
hur  ett  målinriktat  jämställdhetsarbete  kan  bedrivas.  Jämställdhetsplanen  för  Graz  
universitet  innehåller  bland  annat  följande  målsättningar:  

Lika  villkor  för  alla:  Kvinnor  ska  anses  som  jämställda  partners  på  samtliga  nivåer  och  
områden.  
Jämställdhetsintegrering  (Gender  Mainstreaming)  vid  alla  beslutsprocesser.  
Främjande  av  kvinnlig  forskning,  ökning  av  andelen  kvinnliga  forskare  samt  av  andelen  
kvinnor  i  ledande  positioner.  
Korrigering  av  underrepresentation  på  alla  nivåer  och  områden.  
Genusmedveten  undervisning.  
Förbättring  av  studie-‐‑  och  arbetsförhållanden  för  att  säkerställa  att  studier  eller  arbetet  
vid  universitetet  kan  kombineras  med  familjeliv.  
Antagande  av  en  handlingsplan  mot  (sexuella)  trakasserier  och  kränkning.4  

Dessutom  bör  sökande  av  underrepresenterat  kön  aktivt  eftersökas.  Annonseringen  för  
lediga  anställningar  bör  innehålla  information  om  att  universitetet  strävar  efter  att  öka  
antalet  kvinnor  i  ledande  positioner  och  därför  uppmuntrar  kvalificerade  kvinnor  att  söka  
tjänsten.  Om  två  personers  meriter  bedöms  likvärdiga,  måste  den  kandidat  väljas  som  
tillhör  den  underrepresenterade  gruppen5.    

   I  Sverige  har  jämställdhetsarbete  pågått  sedan  ca  1970  och  flera  propositioner  har  lagts  
fram  med  särskilda  satsningar  som  har  bidragit  till  en  ökad  andel  kvinnor  inom  akademin  
(Lindberg/Riis/Silander  2005:17ff  om  Sverige;  Meurling  2003,  2006b  och  2009  om  
                                                                                                                                        
3   Universitätsgesetz  2002  <http://www.uni-‐‑graz.at/akglwww/recht/%A7%A741-‐‑44.pdf,  15  augusti  2012>  
4   Satzungsteil  Gleichstellung  <http://www.uni-‐‑graz.at/akglwww/recht/satzungsteil_gleichst_ffp.pdf;  15  augusti  

2012>  
5   Riktlinier  av  jämställdhetskomitén  <http://www.uni-‐‑

graz.at/akglwww/recht/richtlinien_akgl_wiederholung_der_ausschreibung_mi050504a%5B1%5D.pdf;  15  
augusti  2012>  
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mentorsprojekt  vid  Uppsala  universitet;  se  även  Wullum  Nielsens  (2014)  jämförande  
studie  av  jämställdhetsdiskurser  och  -‐‑åtgärder  vid  sex  nordiska  universitet).  
Anställningsordingen  för  Uppsala  universitet  fastslår  med  hänvisning  till  SFS:    

Den  offentliga  makten  skall  utövas  med  respekt  för  alla  människors  lika  värde  och  för  den  
enskilda  människans  frihet  och  värdighet.  [...]  Det  allmänna  skall  verka  för  att  människor  
skall  kunna  uppnå  delaktighet  och  jämlikhet  i  samhället.  Det  allmänna  skall  motverka  
diskriminering  av  människor  på  grund  av  kön,  hudfärg,  nationellt  eller  etniskt  ursprung,  
språklig  eller  religiös  tillhörighet,  funktionshinder,  sexuell  läggning,  ålder  eller  annan  
omständighet  som  gäller  den  enskilda  som  person.    (SFS  2010:1408).  
I  högskolan  skall  jämställdhet  mellan  kvinnor  och  män  alltid  iakttas  och  främjas.  (SFS  
2005:1208).6  

Universitetet  har  även  antagit  en  rad  föreskrifter  för  rekrytering  och  befordran  av  lärare  
som  syftar  till  en  jämnare  fördelning  av  män  och  kvinnor:  

När  det  på  en  arbetsplats  inte  råder  en  i  huvudsak  jämn  fördelning  mellan  kvinnor  och  
män  i  en  viss  typ  av  arbete  eller  inom  en  viss  kategori  av  arbetstagare,  ska  arbetsgivaren  
vid  nyanställningar  särskilt  anstränga  sig  för  att  få  sökande  av  det  underrepresenterade  
könet.  Arbetsgivaren  ska  försöka  se  till  att  andelen  arbetstagare  av  det  
underrepresenterade  könet  efter  hand  ökar.  
Första  stycket  ska  dock  inte  tillämpas,  om  särskilda  skäl  talar  emot  sådana  åtgärder  eller  
åtgärderna  rimligen  inte  kan  krävas  med  hänsyn  till  arbetsgivarens  resurser  och  
omständigheterna  i  övrigt.  (SFS  2008:567)  7    

De  lagliga  förutsättningarna  för  jämställdhet  finns  alltså,  såsom  ett  stort  antal  analyser  och  
handböcker  för  hur  kön/genus  kan  uppmärksammas  inom  en  akademisk  kontext  (jfr  t.ex.  
Bondestam  2005,  Wroblewski/Gindl/Leitner/Peller/Woitech  2007).  Ändå  förefaller  
akademin  beaktansvärt  ”motståndskraftig  för  förändringar  av  könsordningen”  som  
Carstensen  konstaterade  2004  (2004:17).  

Teori  

Teoretiska  begrepp    

Min  undersökning  utgår  från  att  akademin  utgör  en  arena  eller  ett  fält  som  består  av  olika  
aktörer  vilka  utgörs  av  institutioner  såsom  individer,  där  genus  spelar  en  avgörande  roll.  
Även  om  akademin  som  arena  framställer  sig  som  könsneutral,  så  är  genus  en  viktig  
faktor  både  i  relation  till  institutionens  ordning  och  struktur  och  i  föreställningar  och  
normer  vilka  påverkas  av  såväl  synliga  som  mera  dolda  genusrelaterade  uppfattningar.    

   För  att  undersöka  detta  fält  och  aktörernas  förhållande  till  det  samt  föreställningar  om  
denna  arena  använder  jag  mig  av  en  teoretisk  modell  som  inspireras  främst  av  Bourdieu  
(1991,  1988/1996,  1999),  Foucault  (19989,  1992,  1993,  1993),  Fairclough,  Scollon  (2008)  och  
Winther  Jørgensen/Phillips  (2000).  Universitetet  anser  jag  vara  ett  speciellt  socialt  och  
kulturellt  rum.  De  som  vistas  i  dessa  rum  förväntas  ha  vissa  attityder  och  uppfattningar  
som  finner  uttryck  i  nyckelord  vilka  innehåller  intertextuella  referenser  och  avspeglar  
aktuella  diskurser  inom  såväl  universitetet  som  samhället.  En  intressant  aspekt  här  är  

                                                                                                                                        
6   Anställningsordning  för  Uppsala  Universitet,  s  5-‐‑6  

<http://regler.uu.se/digitalAssets/92/92570_3anstallningsordning_for_uu.pdf;  17  februari  2015>  
7   Anställningsordning  för  Uppsala  Universitet,  s  6  

<http://regler.uu.se/digitalAssets/92/92570_3anstallningsordning_for_uu.pdf;  17  februari  2015>  
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språkbruket  för  att  beteckna  kvinnors  yrkesmässiga  status,  vilka  enligt  Irigaray,  är  svårare  
att  angea  på  grund  av  ”de  språkliga  kodernas  ovilja  till  förändring”  (Irigaray  1994:94).  Det  
kvinnliga  har  ”i  stället  för  att  förbli  ett  annat  genus,  i  våra  språk  blivit  det  icke-‐‑manliga,  
det  vill  säga  en  abstrakt  realitet  som  inte  finns”  (ibid:170).    

   Diskurs  definierar  jag  här  enligt  idéhistorikern  Michel  Foucault  som  ”en  mängd  
utsagor”  vilka  ”ingår  i  en  diskursiv  formation”  (Foucault  2002:144),  och  vidare  som  ”a  set  
of  sanctioned  statements  which  have  some  institutionalised  force,  which  means  that  they  
have  a  profound  influence  on  the  way  that  individuals  act  and  think”  (Mills  1997:62).  
Diskurs  blir  därmed  ”a  practice  not  just  of  representing  the  world,  but  of  signifying  the  
world,  constituting  and  constructing  the  world  in  meaning”  (Fairclough  1992:64).  Eller  
som  de  två  sociologerna  Mats  Börjesson  och  Eva  Palmblad  påpekar:  ”Diskurser  är  då  inte  
bara  vad  som  sägs  i  olika  sammanhang,  utan  också  vad  som  gör  det  möjligt  att  säga  det.”  
(Börjesson/Palmblad  2007:12;  kursiv  i  original).  

Genus  och  maktasymmetri  

I  detta  avsnitt  presenteras  några  definitioner  av  genusbegreppet,  med  fokusering  på  
definitioner  som  innehåller  en  maktdimension,  vilka  anses  vara  särskilt  relevanta  för  den  
här  undersökningen.  

   I  sin  artikel  ”Kön,  genus  och  den  betydelsebärande  kroppen:  Några  nedslag  i  debatten  
om  kön  och  genus”  (2005)  sammanfattar  Birgitta  Meurling  utvecklingen  av  
begreppsapparaten  sex  och  gender,  eller  biologiskt  respektive  socialt  kön/genus.  
Begreppsparet  introducerades  på  1970-‐‑talet  med  syftet  att  visa  att  föreställningar  om  kön  
är  föränderliga  och  kulturbundna  (ibid:1;  för  en  diskussion  av  biologiska  
förklaringsmodeller,  se  t.ex.  Palmer/Thornhill  2000  och  Smuts  1995).  Vikten  av  samhällets  
idéer  om  manligt/kvinnligt  och  (o)likheter  dem  emellan  betonas  framför  allt  i  
konstruktivistiskt  inspirerad  forskning  där  ”det  mänskliga  subjektet  uppfattas  som  socialt  
och  kulturellt  konstruerat  och  könsskillnader  som  inlärda”  (Lövkrona  2001a:10),  samtidigt  
som  det  betonas  att  kulturella  konstruktioner  ”alltid  är  bekönade”  (Lövkrona  2001b:35).  

   Kritik  mot  denna  uppdelning  har  framförts  av  många  forskare.  Några  har  kritiserat  att  
dikotomin  bygger  på  en  föreställning  att  enbart  det  sociala  könet  kan  förändras  medan  det  
biologiska  könet  är  oföränderligt.  Dock  tolkas  även  det  biologiska  könet  alltid  ur  ett  
specifikt  kulturellt  och  historiskt  perspektiv  (Meurling  2005:2).  Judith  Butler,  till  exempel,  
skriver:    

This  ’body’  often  appears  to  be  a  passive  medium  that  is  signified  by  an  inscription  from  a  
cultural  source  figured  as  ’external’  to  that  body.  Any  theory  of  the  culturally  constructed  
body,  however,  ought  to  question  ’the  body’  as  a  construct  of  suspect  generality  when  it  is  
figured  as  passive  and  prior  to  discourse”  (Butler  1990:129).    

Kroppar  kan  enligt  henne  (Butler  2007:58),  ”inte  sägas  ha  någon  beteckningsbar  existens  
innan  de  markeras  med  genus;  därför  inställer  sig  frågan  i  vilken  mån  kroppen  blir  till  
[kursiv  i  original]  i  och  med  genusmarkeringen”.  Genus/gender  är  alltså  performativ,  
identiteter  är  inte  uttryck  för  en  existerande  verklighet  utan  skapas  genom  denna  
performance,  genom  aktioner  (Butler  2006:  216;  se  även  Connell  2009:42).  
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   I  likhet  med  Lövkrona  förkastar  Raewyn  Connell  ett  biologiskt  synsätt,  men  hon  varnar  
att  ett  rent  konstruktivistiskt  perspektiv  utgår  från  en  förenklad  syn:    

So  we  cannot  think  of  womanhood  or  manhood  as  fixed  by  nature.  But  neither  should  we  
think  of  them  as  simply  imposed  from  outside,  by  social  norms  or  pressure  from  
authorities.  People  construct  themselves  as  masculine  or  feminine.  We  claim  a  place  in  the  
gender  order  –  or  respond  to  the  place  we  have  been  given  –  by  the  way  we  conduct  
ourselves  in  everyday  life.  (Connell  2009:6)  

Definitionen  av  genus/gender  som  social  struktur  understryker  dess  flerdimensionalitet.  
Genusordningar  (gender  arrangements)  reproduceras  socialt,  inte  biologiskt.  De  förefaller  
oftast  oföränderliga,  men  de  förändras  ändå  i  takt  med  att  mänskliga  praktiker  skapar  nya  
situationer  (ibid:11).  Genus  har  därmed  betydelse  på  olika  strukturella  nivåer,  inom  
arbetslivet  (betalt/obetalt  arbete,  könssegregation  på  arbetsmarknaden  och  inom  
utbildningssektorn),  i  samband  med  auktoritet  och  makt,  och  medmänskliga  relationer.  
Särskilt  viktig  är  maktdimensionen.  Connell  medger  att  det  finns  andra  faktorer  som  
etnicitet,  ålder  och  klass,  men  hävdar  ändå  att  förhållandet  mellan  män  och  kvinnor  på  ett  
mer  allmänt,  globalt  och  kanske  förenklat  sätt  kan  beskrivas  som  underbyggt  av  ”the  
global  dominance  of  men  over  women”  (Connell  1987:183).  Kvinnor  kan  förhålla  sig  till  
denna  ”hegemonic  masculinity”  på  olika  sätt:  antingen  betonar  de  sin  femininitet  
(”emphasized  femininity”)  och  rättar  sig  efter  männens  intressen  och  begär,  eller  så  bjuder  
de  motstånd  (”resistance  or  non-‐‑compliance”),  eller  en  kombination  av  de  bägge  
(ibid:186f).  Connells  teorier  har  dock  ifrågasatts.  Sarrimo  (2006:31)  till  exempel  tar  avstånd  
från  ett  perspektiv  där  den  ena  kontrahenten  alltid  anses  vara  överordnad  den  andra  och  
påpekar  att  motstånd  enbart  kan  vara  möjligt  om  den  underordnade  har  viss  frihet.    

   Maktaspekten  och  sociala  relationer  fokuseras  även  av  Joan  Scott.  I  motsats  till  Butler  
argumenterar  hon  för  ett  bibehållande  av  både  begreppet  kön  och  begreppet  genus,  men  
medger  att  begreppen  måste  omdefinieras.  För  Scott  är  genus  ”ett  konstitutivt  element  i  
sociala  relationer  som  bygger  på  uppfattade  skillnader  mellan  könen,  och  genus  är  ett  
väsentligt  sätt  att  ge  betydelse  åt  maktförhållanden”  (Scott  2004:98).  Genom  hänvisningar  
till  genus,  och  symboler  förknippade  med  genus,  både  legitimeras  och  kritiseras  (den  
politiska)  makten.  Dessa  hänvisningar  måste  vara  säkra  och  definitiva  för  att  framstå  som  
en  del  av  den  naturliga  ordningen  och  därmed  bli  en  del  av  innebörden  av  makten  själv.  
Om  någon  aspekt  ifrågasätts,  hotas  hela  systemet  (ibid:104f);  de  föreställda  och  upplevda  
könsskillnaderna  måste  förefalla  naturliga  och  självklara  (Ekström  2001:148).    

   Även  för  Yvonne  Hirdman  står  maktaspekten  och  sociala  relationer  i  fokus.  Ordet  
genus  kan  enligt  henne  ses  ”som  en  utveckling  från  begreppet  ’könsroll’  via  ’socialt  kön’  
till  genus,  där  graden  av  invävdhet  hela  tiden  stegras.  Dvs.:  genus  kan  förstås  som  
föränderliga  tankefigurer  ’män’  och  ’kvinnor’  (där  den  biologiska  skillnaden  alltid  
utnyttjas)  vilka  ger  upphov  till/skapar  föreställning  och  sociala  praktiker,  vilka  får  till  följd  
att  också  biologin  kan  påverkas/ändras”,  vilket  hon  anser  vara  en  ”mer  symbiotisk  
kategori  än  ’roll’  och  ’socialt  kön’”  (Hirdman  2004:116).  Genussystemet  blir  således  en  
ordningsstruktur  av  kön  (ibid.),  baserat  på  två  grundläggande  principer  som  hon  kallar  
för  ”maskulinums  lag”.  Den  första  är  dikotomin  ”att  vara  man  är  att  inte  vara  kvinna”  
(Hirdman  2001:65;  kursiv  i  original);  den  andra  är  hierarkin  med  mannen  som  normbärare  
för  det  normala  och  det  allmängiltiga  (ibid:62;  se  även  Hirdman  2004:117).  För  att  
upprätthålla  principerna  måste  skillnader  definieras,  även  ”där  skillnad  inte  finns”  
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(Hirdman  2001:65).  Manligt  och  kvinnligt  måste  hållas  isär  och  bör  inte  blandas  (ibid.).  
Den  manliga  normens  dominans  upphör  enbart  när  män  flyttas  ner  på  samma  maktlösa  
plats  som  kvinnor,  till  exempel  i  avhumaniserade,  dvs.  ytterst  teknologiserade,  samhällen  
(Hirdman  2004:129).  

   I  denna  uppsats  ansluter  jag  mig  till  Scotts  tänkande  och  ska  förstå  genus  som  
tillskrivna  och  upplevda  könsskillnader  som  ligger  till  grund  för  sociala  relationer  och  
maktförhållanden.  Med  Hirdman  ska  jag  uppmärksamma  i  vilken  grad  genussystemets  
dikotomisering  och  hierarkisering  fortfarande  bestämmer,  eller  anses  vara  bestämmande,  
för  akademins  vardag.  

Akademin  som  (en  manlig)  arena  

Akademin  beskrivs  som  tidigare  nämnts  som  en  arena8  eller  ett  fält  bestående  av  olika  
aktörer  vilka  utgörs  av  institutioner  såsom  individer  och  som  inte  skulle  existera  utan  
fältet  (jfr  Bourdieu/Wacquant  2006:138).  Att  akademin  fortfarande  främst  är  ett  ”manligt”  
rum  är  påtagligt.  Så  noterade  Peterson  (2010:1)  förundrad  efter  sina  besök  på  några  av  
Sveriges  universitet:  Det  hängde  fotografier  och  oljemålningar  av  akademins  
traditionsbärare  på  rad  –  och  nästan  alla  var  män.  I  detta  rum  äger  det  rum  ”[h]ögtidliga  
ceremonier  som  doktorspromoveringar  och  professorsinstallationer  [som]  dramatiserar  en  
hierarkisk  och  manligt  dominerad  kultur”  (Ehn  2001:8).  Och  så  verkar  även  klädselnormer  
vara  manliga:  Anna  Birgitta  Rooths  vita  klänning  med  vit  boa  väckte  i  alla  fall  
uppmärksamhet  och  kommenterades  vid  ett  sammanträde  i  fakulteten  (Meurling  2006a:6;  
jfr  även  Meurling  2007:239).    

   De  aktörer  som  agerar  på  detta  fält  strider  om  något  som  är  gemensamt  för  dem.  Det  
som  är  gemensamt  på  den  akademiska  arenan  är  ”idealt  sett  [...]  att  bedriva  forskning  som  
genererar  ny  kunskap  samt  att  medelst  undervisning  sprida  denna  kunskap”  (Meurling  
2006b:104).  De  utgår  ifrån  de  positioner  och  dispositioner  som  de  innehar,  vilka  i  sin  tur  
definieras  av  distributionen  av  specifikt  kapital  som  anses  ha  värde  (Bourdieu  200010).  De  
”gamla”  på  detta  fält,  vilka  som  de  flesta  offentliga  personer  närmast  uteslutande  är  män  
(jfr  Peterson  2010:12),  har  anhopat  kapital  och  status  som  de  försöker  att  försvara  mot  
nykomlingar.  För  att  bli  accepterade  måste  nykomlingarna  demonstrera  att  de  är  beredda  
att  överta  fundamentala  principer  och  värderingar  (Broady  1988:6),  dvs.  att  anamma  den  
akademiska  habitus  som,  enligt  Meurling  (2007:27),  är  ”nära  förbunden  med  (den  ideala)  

                                                                                                                                        
8   Att  tala  om  en  arena  är  förvisso  ett  förenklat  synsätt,  som  Peterson  (2010:31-‐‑2)  utpekar:  “Den  akademiska  

världen  beskrivs  ofta  som  präglad  av  en  speciell  kultur  med  särskilda  normsystem  och  värdegrunder.  Värt  
att  nämna  är  att  det  inte  alltid  går  att  generalisera  och  tala  om  en  akademisk  kultur.  De  kulturella  
yttringarna  vid  olika  lärosäten  kan  skilja  sig  åt  delvis  beroende  på  lärosätets  speciella  historia  och  
traditioner.  Ibland  kan  det  dessutom  vara  mer  passande  att  tala  om  särskilda  kulturer  inom  vissa  fakulteter  
eller  till  och  med  vid  vissa  institutioner.  Se  även  Meurling  2006a  om  Anna  Birgitta  Rooth,  den  första  
kvinnliga  professorn  i  etnologi  i  Uppsala  och  hennes  verksamhet  på  en  ”manlig  arena”.  

9   Kvinnor  vid  akademin  måste  dock  navigera  mellan  flera  normsystem,  som  kan  kollidera  med  varandra.  Så  
måste  de  bevisa  att  de  är  seriösa  forskare,  men  också  att  de  är  ”riktiga”  kvinnor  (Meurling  2007:23).  

10   Bourdieus  tolkning  av  habitus,  dvs.  av  nedlagda  dispositioner,  är  att  den  är  svår  att  förändra.  Inom  
etnologin,  som  Meurling  (2007:26)  påpekar,  har  man  därför  ofta  föredragit  en  ”light  version”  som  ger  mer  
utrymme  till  individens  utvecklingspotential.  Individen  anses  vara  i  stånd  att  förvärva  olika  habituella  och  
kulturella  kompetenser  under  livsloppet  och  därmed  anpassa  sig  till  olika  sociala  miljöer.    
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forskarrollen”11  och  som  kan  karakteriseras  som  ”objektivt  saklig,  klokt  omdömesgill  och  
kritiskt  sinnad”  (Lilja  2010:3).    

   Likväl  kräver  dagens  jämställdhetskrav  nya  strategier.  Eftersom  uteslutandet  av  
kvinnor  inte  längre  är  legitimt,  behövs  andra  filtreringsmekanismer  för  att  behålla  
(köns)makten  och  inflytande  (jfr  Meurling  2008a:194  om  kvinnor  inom  prästyrket).  Dessa  
mekanismer  är  dock  inte  transparenta  och  striderna  pågår  för  det  mesta  i  det  dolda,  vilket  
gör  dem  svårare  att  hantera  (Peterson  2010:39;  Meurling  2009:132).  Så  framställer  sig  
akademin  gärna  som  könsneutral  och  objektiv.  Som  Sarrimo  (2006)  påpekar  behärskas  
universitetsvärlden  av  två  diskurser.  Den  ena  gäller  kanske  mer  för  Sverige  än  Österrike  
och  hävdar  att  landet  är  ledande  vad  gäller  könsjämlikhet,  den  andra  relaterar  till  att  
akademin  skildras  som  uteslutande  byggande  på  individuella  kvalifikationer  och  meriter  
(Sarrimo  2006:30;  Carstensen  2004:179).  Till  följd  därav  betraktas  könsojämlikhet  som  
något  mycket  ovanligt  inom  universitetet.  

   I  följande  kapitel  presenteras  några  undersökningar  där  universitetsvärlden  och  andra  
offentliga  institutioner  granskas,  och  som  jag  även  kommer  att  komma  tillbaka  till  i  
slutdiskussionen  i  denna  uppsats.  

   I  en  genomgång  av  forskning  om  (o)likheter  mellan  könen  inom  offentliga  institutioner  
påpekar  Connell  att  kvinnor  ansågs  ha  ”weaker  intellects  and  less  capacity  for  judgement  
than  men”,  vilket  även  var  argumentet  som  användes  för  att  vägra  dem  tillträde  till  
universitetet  (Connell  2009:60).  Mycket  har  naturligtvis  förändrats  sedan  dess,  dock  finns  
tron  på  ”character  dichotomy”  kvar  än  i  dag.  Kvinnor  uppfattas  ha  mer  empati  och  bättre  
sociala  färdigheter,  men  anses  sakna  analysförmåga  och  den  nödvändiga  aggressivitet  
som  behövs  för  att  bli  ledare  (ibid.).  Kvinnor  i  ledande  positioner  verkar  däremot  använda  
sig  av  samma  strategier  som  män.  De  arbetar  långa  dagar,  involverar  sig  i  kontorskrig,  
utövar  tryck  på  underordnade  och  fokuserar  på  profit  och  vinst  (ibid:119).  De  flesta  
institutioner  uppvisar  vad  Connell  kallar  för  ”gender  regimes”,  systematiska  mönster  som  
dominerar  inom  en  institution  och  är  inbäddade  i  medarbetarnas  erfarenheter  och  
diskurser.  Dessa  genusregimer  är  själva  del  av  ett  ”gender  order”,  dvs.  övergripande  
mönster  som  genomsyrar  samhället  som  helhet  (ibid:61;  se  även  Hirdman  2004).    

   Förändringar  har,  som  nämnts,  skett  de  senaste  årtionden.  I  sin  undersökning  av  
offentliga  institutioner  i  Australien  drar  Connell  slutsatsen  att  den  offentliga  sektorn  i  hög  
grad  blivit  ”de-‐‑gendered”  och  att  hierarkierna  nu  är  plattare,  vilket  har  lett  till  att  
dominansen  av  vissa  sorters  maskulinitet  har  urholkats  (Connell  2006:44012).  Samtidigt  
varnar  Connell  för  att  de  nyliberala  reformer  med  privatisering  av  många  offentliga  
institutioner  som  pågår  på  många  ställen  åter  kan  underminera  kvinnors  nyvunna  
position.  Beslutsfattandet  i  stora  företag  är  inte  alls  transparent.  Å  ena  sidan  finns  det  nu  

                                                                                                                                        
11   Se  även  Lundgren/Martinsson/Meurling  2008  om  kritik  mot  Bourdieus  habitus-‐‑begrepp.  
12   Jfr  dock  Winchester/Browning  (2015),  som  ser  få  förändringar  i  ledande  positioner  och  i  positioner  som  

innebär  enbart  forskning,  och  en  studie  av  Cooray/Verma/Wright  (2014:2450)  vid  ett  universitet  i  Australien  
som  visade  att  män  fortfarande  hade  ”a  significant  advantage  in  rank  attainment  consistent  with  previous  
studies”.  
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fler  kvinnor  i  offentliga  institutioner,  men  å  andra  sidan  krymper  den  offentliga  sektorn  
och  makten  förflyttas  åter  till  institutioner  som  domineras  av  män  (Connell  2009:12613).  

   En  likadan  varning  kommer  från  Schunter-‐‑Kleeman.  Hon  påpekar  att  införandet  av  
gender  mainstreaming-‐‑initiativ  inom  Europeiska  unionen  sammanföll  med  starten  för  en  allt  
mer  nyliberal  politik.  För  att  vara  ekonomiskt  framgångsrikt  måste  ett  land  mobilisera  alla  
”wertschöpfungsstarke  Frauen”,  alltså  ”kvinnor  som  kan  bidra  till  landets  ekonomi”  
(Schunter-‐‑Kleeman  2006:61).  Fokus  ligger  därmed  på  ”kvinnor  som  humanresurs”  
(Mertlitsch  2009:93).  Bilden  som  framkallas  här  är  av  ett  samhälle  där  alla  kan  prestera  så  
vitt  de  har  viljestyrkan  och  gör  tillräckliga  insatser  (Schunter-‐‑Kleeman  2006:43).  Det  gäller  
bara  att  utnyttja  alla  chanser  som  dyker  upp  (jfr  Connell  2009;  Martinsson  2012).  

   Vad  som  är  problematiskt  med  denna  syn  är,  som  Andresen  (2001:122;  se  även  Sarrimo  
ovan)  betonar,  att  den  suggererar  att  fördelningen  av  poster  och  positioner  verkligen  är  
baserad  på  meriter.  Även  i  fall  där  bedömningen  faktiskt  grundas  på  prestation,  så  återstår  
problemet  att  de  flesta  universitet  använder  manliga  kriterier  (Krondorfer  1993:13;  jfr  även  
Winter-‐‑Ebmer/Zweimüller  1997  och  Wennerås/Wold  1997  om  peer  reviews  och  
snedrekrytering  inom  medicin).  Insatser  som  inte  är  direkt  förknippade  med  yrket  och  
karriären,  såsom  omsorg  om  barn,  familjen  och  hemmet,  förbises,  vilket  bekräftar  
fördomen  att  kvinnor  presterar  mindre  än  män  (Andresen  2001:122)  och  även  farhågorna  
om    att  kvinnor  på  ledande  positioner  främst  är  ”tokens”  som  fått  sina  tjänster  tack  vare  
kvotering  (Wetterer  2000:201;  se  även  Peterson  2010:34  om  krocken  mellan  arbete  och  
privatliv  som  traditionellt  ansetts  vara  störst  inom  akademin;  och  Meurling  2007).  Sådana  
föreställningar  leder  i  sin  tur  till  ringaktning  och  nedvärdering  av  kvinnors  meriter.  Även  
Bondestam  skönjer  en  brytning  mellan  dels  kön  och  meriter,  dels  kön  och  kunskap  
(Bondestam  2003:47)14.  Han  analyserade  reaktioner  på  en  proposition  av  Carl  Tham  under  
hans  tid  som  utbildningsminister  1994–98,  som  syftade  till  att  inrätta  30  professurer  för  
underrepresenterat  kön  och  att  använda  positiv  särbehandling  vid  tillsättningen.  Som  
argument  emot  förslaget  hade  bland  annat  anförts  att  könskvotering  oftast  gynnade  män  
istället  för  kvinnor  eftersom  kvinnor  inte  kunde  vara  säkra  på  att  de  fick  tjänsten  på  grund  
av  sina  meriter  vilket  kunde  undergräva  deras  självförtroende  och  auktoritet  (Bondestam  
2003:42f;  se  även  Nydahl  2006).  I  granskningen  kom  dock  fram  att  alla  kvinnor  utom  en  
som  tillsatts  i  enlighet  med  Thams  förslag  hade  placerats  i  första  förslagsrum,  hade  

                                                                                                                                        
13   Europeiska  unionen  främjar  (eller  kräver)  jämställdhetssatsningar,  men  är  samtidigt  en  mycket  

mansdominerad  organisation,  som  Christina  Bergqvist  (2004:325)  visar  på  i  sin  studie  av  framtidskonventen  
och  jämställdheten.  

14   Olikheten  som  grundläggande  princip  inom  utbildningskontexten  betonas  även  av  Backman  Prytz.  Trots  
lagstiftningen  karaktäriseras,  enligt  henne,  det  svenska  utbildningssystemet  ”av  strukturer  och  hierarkier  
som  gör  åtskillnad  på  pojkar  och  flickor”  (Backman  Prytz  2011:323),  och  där  mannen  är  normen.  Se  även  
Carlbaum  (2012)  om  olika  förväntningar  vad  gäller  anställningsbarhet  av  flickor  och  pojkar.  

   Samma  slutsats  uppnås  i  studien  Diskriminerad,  trakasserad,  kränkt?  (2009:60),  som  också  granskar  
undervisningsväsendet  i  Sverige  och  kommer  fram  till  att  pojkar/män  och  flickor/kvinnor  inte  enbart  
betraktades  utan  även  behandlades  olika.  Dessa  uppfattade  genusskillnader  var  dessutom  kopplade  till  
beteendenormer;  om  någon  bryter  mot  dessa  är  risken  att  han/hon  blir  utesluten  ur  gemenskapen  eller  
trakasserad.  En  annan  aspekt  lyfts  fram  av  Edenheim  (2005:330).  Hon  har  analyserat  våld  mot  kvinnor  och  
kom  fram  till  att  ”en  kvinna  endast  kan  står  inför  lagen  om  hon  redan  är  differentierad  genom  en  
(över)tydlig  offerposition  såsom  våldtagen,  misshandlad,  underbetald  eller  underrepresenterad”.  
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bedömts  som  professorskompetent  vid  andra  tillfällen,  hade  innehaft  professurer  sedan  
tidigare  eller  erhållit  en  annan  professur  under  tillsättningsperioden15.  

   Andra  argument  som  framfördes  mot  Thams  initiativ  kretsade  kring  om  ifall  förslaget  
utgjorde  ett  hot  mot  den  akademiska  friheten,  det  traditionella  vetenskapliga  idealet  och  
individualiteten.  Vad  som  därför  verkligen  ansågs  vara  hotat  av  positiv  särbehandling  var  
enligt  Bondestam  akademins  meritokratiska  system  med  sin  inbyggda  tidsordning  (det  tar  
tid  att  ackumulera  kulturellt  kapital)  och  den  naturliggjorda  makthierarkin  (Bondestam  
2003:55;  99).  Stöd  för  Bondestam  kommer  från  Anneli  Andersson,  tidigare  själv  verksam  
som  jämställdhetshandläggare  inom  akademin.  Även  hon  anser  att  akademins  
koopteringskultur,  med  sina  både  formella  och  informella  krav  för  inkludering,  är  ett  sätt  
att  garantera  fortbeståndet  för  en  homogen  kultur  som  samtidigt  förhindrar  att  kulturen  
blandas  upp  med  avvikare  (Andersson  2007:40).  Män  kan  således  inte  enbart  försvara  
resursfördelningsmakten  utan  även  tolkningsföreträdet  över  vad  som  utgör  (god)  
forskning  samt  vem  som  kan  anses  vara  en  god  representant  för  akademin  (ibid:25;  jfr  
även  Ändringsförslag  till  ett  yttrande  angående  moderniseringen  av  Europas  system  för  högre  
utbildning16,  samt  Slutdokumentet  av  Nordiskt  Forum  Malmö  (2014:6)  som  konkluderar  att  
kvinnor  inte  har  lika  villkor  för  avancemang  inom  akademin;  se  även  Marks  (2003)  kritiska  
granskning  av  meritvärderingar  och  Harris/Ravenswood/Myers  (2013)  varning  att  
meritokratin  faktiskt  kan  dölja  diskriminering).    

   Liksom  Andersson  skönjer  Meurling  (2006b:97)  ett  ”pågående  gräns(dragnings)arbete”  
mellan  olika  ämnen  och  grupper  än  idag.  Män  dominerar  fortfarande  på  maktpositioner.  
Det  är  lätt  för  andra  män  att  identifiera  sig  med  och  orientera  sig  mot  de  ”mäktiga”,  med  
andra  ord,  de  kan  vara  ”homosociala”,  medan  kvinnor  som  vill  orientera  sig  mot  dem  som  
har  makt,  får  visa  upp  ett  heterosocialt  beteende  (ibid:99).  Denna  manliga  homosocialitet  
upplevs  som  hindrande  av  många  kvinnliga  forskare  (ibid;  se  även  Widmark  (2005:157–8);  
Meurling  (2009:132)  och  Meurling  2008a  och  Meurling  1997,  där  hon  beskriver  kvinnors  
kamp  för  professionalisering  inom  prästyrket  och  drar  slutsatsen  att  manliga  präster  
verkar  ha  försvarat  sitt  tolkningsföreträde  framgångsrikt,  inte  minst  därför  att  i  den  
manlige  prästens  fall  tenderar  köns-‐‑  och  positionsmakt  förstärka  varandra  (Meurling  
2008a:197),  medan  kvinnor,  i  egenskap  av  experter  på  sitt  område,  enbart  har  
positionsmakt  (Meurling  1997:112)).    

   Även  där  antalet  kvinnor  ökar  så  att  de  utgör  en  ’kritisk  massa’  finns  det  ingen  garanti  
för  att  den  manliga  dominansen  minskar,  som  Peterson  (2010:5)  påpekar  med  hänvisning  
till  Lövkrona/Agrell/Widén  (2007:69).  Risken  återstår  att  fokus  läggs  på  ”kvinnors  
annorlundahet  eller  komplementaritet  –  att  kvinnor  tillför  något  som  män  inte  har”  (ibid),  
dvs.  en  essentialisering.  Kvinnor  och  män  anses  ha  olika  kompetenser,  förmågor  och  
egenskaper  (Peterson  2010:7),  eller  så  tolkas  de  på  olika  sätt:  Om  en  man  hänvisar  till  
andra  forskare  tolkas  det  som  tillämpning  av  en  akademisk  tradition.  Kvinnors  referenser  
                                                                                                                                        
15   Ett  problem  med  genusmärkta  tjänster  och  anslag  enligt  Alnebratt  och  Jordansson  (2011:24)  är  dock  att  de  

upprätthåller  ”särhållandets  strategi”.  
16   Ändringsförslaget  nämner  att  endast  13  procent  av  alla  institutioner  inom  sektorn  för  högre  utbildning  leds  

av  kvinnor  och  endast  9  procent  har  en  kvinnlig  chef,  och  drar  slutsatsen  att  kvinnor  därmed  har  ”avsevärt  
mindre  inflytande  när  det  gäller  beslutsfattande  inom  forskning”.  
<http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/femm/am/891/891370/891370sv.pdf;  18  
augusti  2012>  
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till  andra  forskare  bedöms  som  ett  tecken  på  osäkerhet  och  bristande  självförtroende;  
fokusering  på  få  områden  ses  som  ”snävt”  hos  kvinnor,  men  ”djupgående”  hos  män;  vad  
som  är  ”breda  kunskaper”  hos  manliga  forskare  blir  ”splittrad  vetenskaplig  produktion”  
hos  kvinnliga  akademiker  (ibid:43).  För  att  eliminera  essentialisering  krävs  det  därför  
”medvetenhet  och  kunskap  om  strukturella  hinder  och  en  vilja  att  eliminera  dessa”  
(Lövkrona/Agrell/Widén  2007:69).  

Våld  och  trakasserier  

En  aspekt  som  har  utretts  av  flera  forskare  är  kvinnors  utsatthet  för  våld,  dvs.  
könskränkande  behandling  och  sexuella  trakasserier.  Våld  mot  kvinnor  har  undersökts  
under  många  olika  aspekter  och  från  en  bred  uppsättning  teoretiska  angreppssätt  (jfr  t.ex.  
Lövkrona  2001c  om  våld  mot  kvinnor  ur  ett  historiskt  perspektiv;  Bergenheim  2005  om  
våldtäkt  som  medel  till  kvinnors  underordning;  Lundgren  1995  om  maktasymmetri,  våld  
och  könskonstituering).  I  en  omfattande  undersökning  av  våld  i  Sverige  slog  
Lundgren/Heimer/Westerstrand/  Kalliokoski  (2001:39;  se  även  Eldén  2007)  fast  att  våldet  
utanför  sexuella  relationer  är  vitt  spritt,  och  att  30  procent  av  de  kvinnor  som  ingick  i  
studien  hade  utsatts  för  våld  utanför  sexuella  relationer.  Situationen  i  Österrike  verkar  
vara  likadan.  Enligt  en  undersökning  som  publicerades  2011  (Kapella/Baierl/Rille-‐‑
Pfeiffer/Geserick/Schmidt  2011)  har  23  procent  av  kvinnorna  utsatts  för  sexuella  
trakasserier  på  arbetsplatsen  eller  under  studierna.        

   Våld  inom  akademin  i  Sverige  har  satts  i  fokus  av  flera  forskare.  I  sin  rapport  om  
sexuella  trakasserier  och  könskränkande  processer  som  tillkommit  på  initiativ  av  Uppsala  
universitets  ledning  (Bondestam/Carstensen  2004)  drar  Bondestam  och  Carstensen  
slutsatsen  att  i  de  intervjuade  kvinnornas  berättelser  är  våldet  alltid  närvarande,  
”oskiljaktigt  från  det  att  tala  om  sig  själva  och  sina  situationer”  (ibid:9).  Strategier  som  står  
till  kvinnors  förfogande  när  de  har  utsatts  för  könskränkningar  inkluderar  formella  
anmälningar,  förnekanden,  ansvarstaganden,  kompensationer,  konfrontationer,  
neutraliseringar  och  undvikanden,  som  alla  dock  karaktäriseras  av  vanmäktighet  
(ibid:39ff;  se  även  Appel/Ingesson  2008).  De  gängse  diskurserna  inom  akademin  verkar  
fortfarande  vara  starka,  som  Carstensen  poängterar  (Carstensen  2005:174ff;  se  även  ovan).  
När  sexuella  trakasserier  blottläggs,  blir  inte  bara  kön  explicitgjort  och  därmed  den  
grundläggande  könsordningen  ifrågasatt,  som  bygger  på  kvinnlig  underordning  oavsett  
alla  hänvisningar  till  jämställdhet,  utan  även  den  professionella  ordningen  med  dess  
starka  individualiseringsdiskurs,  vilken  baserar  på  föreställningen  att  kön  är  irrelevant  
och  att  individer  agerar  och  interagerar  här  som  alla  har  samma  möjligheter.  Även  
Sarrimo  pekar  ut  könsjämlikhet  och  individuella  meriter  som  dominanta  diskurser  inom  
akademin.  I  sin  jämförande  studie  av  framställningar  av  sexuella  trakasserier  i  två  
skönlitterära  verk  och  ett  autentiskt  fall  urskiljer  Sarrimo  dock  ytterligare  två  diskurser  
som  kommer  till  användning  när  en  man  som  anmälts  för  sexuella  trakasserier  ställs  till  
svars.  Den  ena  är  bekännelsediskursen,  vilken,  som  ”en  feminiserad  diskurs”  (Sarrimo  
2006:40)  tillhör  den  privata  sfären  och  åberopar  moralisk-‐‑etiska  normer  (ibid:31),  och  den  
andra  den  rättsliga,  maskuliniserade  ”erkännandets  diskurs”  (ibid:40).  Båda  är,  hävdar  
Sarrimo  med  hänvisning  till  Foucault,  centrala  vid  subjektets  disciplinering  (ibid:41).    
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   I  en  studie  av  diskriminering  vid  universitet  och  högskolor  i  Österrike  
(Wejwar/Terzieva  2015)  angav  13,1  procent  av  alla  kvinnliga  studenter  att  de  hade  utsatts  
för  (sexuella,  rasistiska  etc.)  skämt,  3,5  procent  hade  fått  opassande  inviter  och  0,8  procent  
hade  upplevt  sexuella  trakasserier.  En  förklaring  till  de  lägre  siffrorna  är  enligt  
Österreichische  Hochschülerschaft  att  sexuell  diskriminering  fortfarande  anses  vara  ett  
”kavaljersbrott”  (http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20130730_OTS0129/sexuelle-‐‑gewalt-‐‑
macht-‐‑auch-‐‑vor-‐‑unis-‐‑keinen-‐‑halt;  22  augusti  2015).  Sexism  blir  då  ”normalised”,  en  
”everyday,  ordinary,  occurrence“  (Savigny  2014:799;  emfas  i  original).  

Genus,  klass  och  nationell/etnisk  bakgrund  

Fokuseringen  på  genus  och  kön  som  primär  grund  till  maktasymmetrier  i  forskning  om  
kvinnors  plats  inom  akademin  har  bidragit  till  att  växelverkan  mellan  genus  och  klass  
och/eller  etnicitet/nationalitet  har  uppmärksammats  i  mindre  utsträckning  i  Sverige  och  
Österrike.  Detta  har  till  exempel  kritiserats  av  de  los  Reyes  och  Martinsson  (2005:11)  som  
påpekar  att  vetenskapliga  analyser  oftast  gör  en  rangordning  där  ”[v]issa  olikheter  antas  
vara  viktigare  att  närma  sig”.  De  los  Reyes  (2007:9)    rekommenderar  därför  ”ett  perspektiv  
som  problematiserar  den  simultana  verkan  av  strukturer  som  utifrån  etnicitet/ras,  kön,  
sexualitet  och  klass  skapar  normer  och  ojämlika  villkor”  för  att  därmed  undvika  att  vissa  
forskare  osynliggörs  och  marginaliseras.  Även  Johanisson  (2007)  betonar  vikten  av  att  
uppmärksamma  andra  olikhetskategorier  än  kön,  såsom  klass,  nationalitet  och  etnicitet,  
som  en  förklaring  till  vissa  återkommande  beteendemönster.    

   Att  jämförelsevis  få  studier  hittills  har  undersökt  hur  etnicitet  påverkar  akademikers  
karriär  vid  svenska  universitet  och  högskolor  kan  enligt  Mählck  (Mählck  2012:41)  bero  på  
det  faktum  att  det  saknas  både  nationell,  offentlig  statistik  som  visar  personalens  
sammansättning  och  positioner,  och  statligt  stöd  till  relevanta  forskningspolitiska  
undersökningar.  Samma  brist  på  relevant  statistik  verkar  gälla  för  Österrike.  En  studie  
som  utförts  av  Wejwar/Terzieva  2015  tyder  på  att  vidsträckt  diskriminering  förekommer  
inom  akademin  (10  procent  av  studenter  har  upplevt  diskriminering  på  grund  av  sin  
nationalitet  eller  etniskt  ursprung),  men  säger  ingenting  om  diskriminering  bland  lärar-‐‑  
eller  professorskåren.  I  Philipp/Meier/Starl/Kreimers  studie  (2014)  av  intersektionell  
diskriminering  på  arbetsmarknaden  fastslås  att  akademiker  från  länder  utanför  EU  oftast  
utsatts  för  diskriminering,  dock  innehåller  deras  studie  inga  separata  siffror  för  
diskriminering  inom  akademin.17    

   Att  just  undersökningar  av  etnicitet/nationalitet  samt  ”vithet”  i  samband  med  kön  kan  
avslöja  intressanta  aspekter  visas  av  Mattsson  (2010),  i  synnerhet  när  det  gäller  studier  om  
akademin.  Så  argumenterar  hon:    

Det  kan  också  handla  om  att  utforska  hur  samsyn  och  inkludering  skapar  vi-‐‑formationer  
över  könade  gränser,  och  hur  lojaliteter  och  illojaliteter  uppstår  och  tar  form  efter  etniska  
linjer.  Ett  kritiskt  perspektiv  på  vithet  borde  även  leda  till  att  nya  begrepp  och  

                                                                                                                                        
17   Växelverkan  mellan  genus  och  etnicitet  inom  akademin  har  dock  uppmärksammats  i  andra  länder,  se  t.ex.  

Henrys  studie  av  tre  universitet  i  Kanada  (2015),  Owens  Patton  (2004)  om  situationen  i  USA,  
Wright/Thompson/Channer  (2007)  och  Pilkington  (2013)  om  Storbritannien,  Jawitz  (2012)  om  Sydafrika.  Se  
även  Carbin/Edenheims  kritik  av  intersektionella  metoder  inom  feministisk  forskning  (Carbin/Edenheim  
2013).  
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studieobjekt  läggs  till  den  genusvetenskapliga  floran.  Detta  eftersom  en  
genusvetenskaplig  blick  som  i  första  hand  studerar  samhällssfärer  där  vita  kvinnor  
upplever  en  systematisk  förfördelning  gentemot  vita  män,  givetvis  resulterar  i  ett  annat  
fokus  än  om  vi  även  ställer  frågor  om  hur  och  var  vita  kvinnor  upplever  systematiska  
fördelar  och  privilegier  visavi  andra  grupper  av  kvinnor  och  kanske  också  vissa  grupper  
av  män.  (Mattsson  2010:18)  

Även  avsaknaden  av  studier  som  uppmärksammar  klassaspekten  förklaras  med  
hänvisning  till  avsaknaden  av  relevant  statistik,  vilket  Wennerström  (2008)  kritiskt  
noterar.  I  sin  studie  av  den  kvinnliga  klassresan  utgår  hon  från  premissen  att  klass,  såsom  
kön,  

är  något  verkligt  som  villkorar  individen,  och  som  i  grunden  konstitueras  av  olikartade  
positioner  i  den  ojämlika  sociala  fördelningen  av  strategiska  resurser.  Följaktligen  är  klass  
något  vi  blir  och  förkroppsligar.  Klass  är  något  vi  gör  och  agerar  utifrån.  Klass  är  något  vi  
erfar  på  ett  emotionellt  plan.  (Wennerström  2008:37;  kursiv  i  original)  

Kvinnor  som  har  gjort  en  klassresa  får  ”bryta  med  såväl  klassstrukturer  som  traditionella  
normerande  könsstrukturer”  (ibid:51).    

   Samma  tanke  uttrycks  i  en  debatt  mellan  Britta  Lundgren,  Lena  Martinsson  och  Birgitta  
Meurling,  där  Meurling,  utgående  från  sin  egen  bakgrund,  ställer  frågan  om  hur  olika  
slags  kapital  förstärker  alternativt  motverkar  varandra  (Lundgren/Martinsson/Meurling  
2008:144):  

Att  vara  kvinna  vid  akademin  är  fortfarande  på  många  sätt  ett  ”negativt”  kapital,  medan  
den  sociala  bakgrunden  antingen  kan  förstärka  eller  motverka  det  könsmässiga  
underläget.  Minus  på  genussidan  kan  exempelvis  vägas  upp  av  pluskapital  på  andra  håll.  
Mina  akademiskt  skolade  föräldrar  bibringade  mig  uppfattningen  att  universitetsstudier  
var  självklara.  Även  om  jag  var  mycket  nervös  inför  min  första  tenta,  tvivlade  jag  inte  ett  
ögonblick  på  att  jag  hörde  hemma  vid  universitetet.  Man  kan  kalla  det  habitus  –  
indoktrinering  är  ett  annat  ord  –  men  känslan  av  hemmahörighet  var  ej  att  ta  miste  på.  

”Rätt”  bakgrund  kan  sålunda,  i  viss  grad  åtminstone,  kompensera  ”fel”  kön  (Meurling  
2006b).    

   Inom  akademin  kan  även  ålder  vara  en  väsentlig  identitetspolitisk  kategori.  Som  
Krekula/Närvänen/Näsman  (2005:84)  påpekar  kan  ålder  vara  ”en  grund  för  maktrelationer  
och  maktutövning  i  form  av  social  differentiering  och  segregering,  vilket  understryker  
vikten  av  att  inkludera  ålder  i  intersektionalitetsanalyser.  ”  

   I  analysen  av  mina  informanters  utsagor  är  därför  en  viktig  aspekt  att  utreda  vilka  
kategorier  som  nämns  och  i  vilken  grad  de  anses  samverka  och  förstärka  eller  försvaga  
varandra.  

Metod  och  reflexivitet  
Som  jag  har  antytt  ovan  antar  jag  att  språket  spelar  en  central  roll  i  vår  konstruktion  av  
världen.  För  att  granska  vilka  diskurser  som  påverkar  kvinnliga  professorers  
föreställningar  analyserar  jag  kvalitativa  intervjuer  med  åtta  kvinnliga  professorer  utförda  
under  perioden  februari  till  juli  2015.  I  analysen  ska  jag  använda  mig  av  narrativa  och  
diskursanalytiska  metoder.  I  synnerhet  är  jag  intresserad  av  hur  mina  informanters  
attityder  och  uppfattningar  finner  uttryck  i  nyckelord  och  nyckelfraser,  vilka  intertextuella  
referenser  deras  berättelser  innehåller,  vilka  aktuella  diskurser  dessa  avspeglar  och  hur  
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mina  informanter  identifierar  sig  med,  eller  tar  avstånd  från,  de  värderingar  som  olika  
diskurser  förmedlar.  Nyckelord  och  nyckelfraser  utgör  enligt  diskursanalytikern  
Fairclough  ett  ”slagfält”  för  kampen  om  makt  och  hegemoni  där  olika  aktörer  strider  om  
ordens  betydelse  och  deras  ”rätta”  mening  (Fairclough  1992:236).    

   I  själva  intervjusituationen  var  målet  att  uppmuntra  mina  informanter  att  först  berätta  
om  sin  väg  till  universitetet  och  influenser  som  berörde  deras  studieval  (jfr  Johansson  
2005:213–227).  Tanken  var  att  styra  samtalet  så  lite  som  möjligt  för  att  kunna  dokumentera  
mina  informanters  uppfattning  om  deras  vardag.  Om  vi  inte  hade  berört  ett  tema  som  jag  
var  särskilt  intresserad  av,  ställde  jag  dock  ibland  en  följdfråga  eller  bidrog  med  egna  
erfarenheter  i  förhoppningen  att  mina  intervjupartners  skulle  kommentera  och  tillfoga  
sina  egna  berättelser.  Jag  är  alltså  medveten  om  att  själva  mötet  och  interaktionen  hade  
stor  betydelse  för  urvalet  och  framförandet  av  mina  informanters  skildringar.  Som  
lyssnare  ville  jag  naturligtvis  signalera  att  jag,  som  också  var  verksam  som  
universitetslärare,  förstod,  så  att  samtalet  skulle  bli  lyckat  ”through  establishing  what  
appears  as  a  bond  of  emotional  involvement  between  the  listener  and  storyteller”  (Cook-‐‑
Gumperz  2011:433)  och  genom  många  ”samförståndsblinkningar”  (Ehn/Löfgren  
2001:112ff).  För  mina  informanter  stod  det  i  alla  fall  klart  att  jag  var  en  ”insider”  och  att  jag  
var  på  deras  sida.    

   Beslutet  att  analysera  en  arena  som  jag  själv  är  en  del  av  och  således  har  en  djup  insyn  i  
har  både  gynnat  och  försvårat  forskningsprocessen.  Kännedomen  om  ämnet  har  
underlättat  sökandet  efter  relevant  material,  men  kan  samtidigt  ha  gjort  mig  oförmögen  
att  observera  mindre  tydligt  märkbara  fakta.  Att  jag  själv  är  universitetslärare  och  i  samma  
ålder  som  de  flesta  av  mina  informanter  har  gjort  det  lättare  att  skapa  en  avspänd  
atmosfär  under  intervjuerna.  Frågan  är  dock  i  vilken  omfattning  de  uppfattningar  som  
intervjuaren  och  informanterna  bildade  sig  av  varandra  under  intervjun  påverkade  de  
sistnämndas  svar  på  olika  frågor,  när  inverkan  av  presenterade  självbilder  antas  färga  svar  
även  i  en  ”normal”  intervjusituation  (jfr  Nilsson  2002).  En  relevant  fråga  i  detta  
sammanhang  är  även  i  vilken  mån  mina  samtalspartners  svar  har  styrts  av  en  önskan  att  
bistå  mig  i  mitt  forskningsprojekt.  Innan  intervjun  presenterade  jag  kort  mitt  
forskningsämne  och  syfte  samt  bakgrunden  till  mitt  projekt.  Att  de  utvecklade  just  de  
tankegångar  jag  var  intresserad  av  kan  möjligtvis  ses  som  uttryck  för  deras  vilja  att  hjälpa  
mig.    

   En  ytterligare  faktor  som  påverkar  objektiviteten  är  själva  tolkningen  av  det  som  sagts.  
Intervjuerna  fördes  på  svenska,  tyska  och  engelska,  men  i  mitt  arbete  återges  alla  citat  på  
svenska  för  att  skydda  mina  informanters  identitet.  Det  betyder  självfallet  att  jag  i  och  med  
översättningen  har  tolkat  originalberättelsen  på  ett  visst  sätt.  Så  även  om  mina  
informanter  hade  kontroll  under  samtalet,  åtminstone  till  en  viss  grad,  så  har  de  haft  liten  
kontroll  över  min  slutgiltiga  text  (jfr  Johansson  2005:219).  
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Material  
Sammanlagt  intervjuade  jag  åtta  kvinnliga?  professorer.  Elisabet,  Kim,  Dora,  och  Marion18  
är  verksamma  vid  Uppsala  universitet,  Klara,  Helena,  Sophia  och  Ingelore  vid  Graz  
universitet.  Mina  informanter  var  mellan  40  och  65  år.  Två  av  mina  intervjupartners  i  
Sverige  var  födda  i  Sverige,  en  hade  bott  i  två  europeiska  länder  innan  hon  kom  till  
Sverige  som  doktorand,  en  kom  till  Sverige  från  ett  utomeuropeiskt  land  för  några  år  
sedan.  Av  mina  informanter  i  Österrike  var  en  född  och  utbildad  i  Österrike,  de  andra  var  
från  andra  europeiska  länder:  en  kom  till  Graz  universitet  efter  avslutade  masterstudier  i  
sitt  hemland  och  har  stannat  kvar  på  samma  lärosäte  under  hela  sin  karriär,  en  var  bekant  
med  Österrike  från  sin  tid  som  student  i  Wien  och  flyttade  till  Graz  när  hon  utsågs  till  
professor  för  några  år  sedan,  en  kom  till  Graz  från  ett  europeiskt  land  där  hon  hade  
tillbringat  stora  delar  av  sitt  professionella  liv  men  som  inte  var  hennes  hemland.  Två  
intervjuer  fördes  på  svenska,  två  på  engelska  och  fyra  på  tyska.  Fyra  intervjuer  hölls  på  
mina  informanters  kontor,  tre  i  caféer,  en  på  balkongen  till  min  intervjupartners  lägenhet.  
Intervjuerna  varade  mellan  55  och  100  minuter  och  spelades  in  med  iTalk  efter  att  jag  fått  
tillstånd.  Alla  intervjuer  transkriberades;  intervjuerna  på  svenska  och  engelska  på  
originalspråket,  medan  de  på  tyska  skrevs  ner  direkt  på  svenska.  Citat  från  de  engelska  
intervjuerna  översattes  i  efterhand  till  svenska.  Upprepningar  och  oavslutade  satser  eller  
meningar  noterades  inte,  inte  heller  andra  kontextualiseringssignaler  utom  emfas  och  
långa  pauser  (jfr  Johansson  2005:176).  För  läsbarhetens  skull  har  citat  dessutom  adapterats  
till  skriftliga  språkkonventioner,  t.ex.  genom  införande  av  standardiserad  interpunktion  
(jfr  Öhman  2003:  9).  Jag  har  dessutom  tagit  bort  allt  som  riskerar  att  avslöja  mina  
informanters  identitet,  såsom  deras  ämnesområde,  universitet  där  de  har  undervisat  innan  
de  kom  till  Uppsala  resp.  Graz,  namn  på  kollegor  och  vänner,  referenser  till  böcker  eller  
artiklar  de  själva  har  skrivit,  osv.  I  citat  markeras  sådana  ställen  med  parantes.  

Disposition  

Efter  inledningen  med  en  kort  beskrivning  av  bakgrunden  till  studien,  dess  syfte,  det  
teoretiska  perspektiv  som  har  anlagts  samt  de  tillämpade  analysmetoderna,  följer  här  
några  tankar  om  intervjustudiers  speciella  drag.  I  de  följande  kapitlen  presenterar  jag  först  
mina  informanter  och  skisserar  kort  deras  karriärvägar  innan  jag  tar  upp  särskilt  relevanta  
teman  som  lyftes  fram  under  samtalet.  Genom  att  citera  längre  avsnitt  från  intervjun  
hoppas  jag  att  jag  kan  ge  mina  informanter  åtminstone  viss  möjlighet  att  själva  komma  till  
tals  och  göra  sina  röster  hörda.  Sedan  jämför  jag  de  nyckelbegrepp  som  upprepas  i  mina  
informanters  utsagor  för  att  utreda  om  det  finns  drag  som  är  specifika  för  Uppsala  resp.  
Graz  och  som  på  ett  mer  allmänt  sätt  kan  ses  som  uttryck  för  hur  den  akademiska  arenan  
gestaltar  sig  för  kvinnor  på  de  två  universiteten.  I  den  avslutande  diskussionen  relaterar  
jag  mina  resultat  till  andra  studier,  mina  ursprungliga  frågeställningar  och  syftet.  

     

                                                                                                                                        
18   Samtliga  namn  är  fingerade.  
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ÅTTA  AKADEMISKA  BERÄTTELSER    

Elisabet  
Jag  hade  träffat  Elisabet  tidigare  och  berättat  lite  om  mitt  projekt  när  vi  bestämde  tid  för  
intervjun,  som  sedan  fördes  på  hennes  kontor  på  svenska  och  varade  i  70  minuter.    

   Jag  var  lite  nervös  inför  intervjun:  Hade  jag  valt  rätt  frågor  som  kunde  ge  relevanta  
svar?  Vad  skulle  jag  göra  om  intervjun  tog  en  helt  annan  riktning,  hur  kunde  jag  då  styra  
samtalet  tillbaka  till  min  undersöknings  fokus?  När  jag  steg  in  på  kontoret  blev  jag  ännu  
oroligare.  Där  fanns  högar  med  böcker  och  papper  överallt.  Elisabet  var  tydligen  en  
person  med  ett  fullspäckat  schema  och  min  intervju  skulle  ta  ännu  mer  av  hennes  tid  i  
anspråk.  Men  hon  tog  emot  mig  vänligt,  röjde  bort  papper  och  böcker  från  bordet  så  att  jag  
skulle  få  plats  för  min  telefon  och  mitt  notisblock,  och  vi  satte  oss  mittemot  varandra.  Efter  
några  få  inledande  ord  började  intervjun.  

   Elisabet  växte  upp  i  Sverige  med  en  mamma  som  hade  utbildat  sig  inom  konst  och  
konsthantverk  och  en  pappa  som  var  arkitekt.  Mammans  önskan  var  att  dottern  skulle  
lära  sig  ”något  praktiskt,  konstnärligt”,  något  som  inte  var  så  ”akademiskt”.  Efter  flera  
sommarjobb  och  tre  år  som  lärling  hos  en  konsthantverkare  började  Elisabet  dock  tänka  att  
hon  ”hellre  skulle  bli  universitetslärare19”.  Studievalet  påverkades  troligen  av  hennes  
mammas  intresse  för  konstvetenskap  och  även  bakgrunden  i  Norrland.  Studieåren  vid  ett  
universitet  längre  söderut  sammanföll  med  en  period  av  stora  förändringar  inom  
akademin  som  gav  upphov  till  en  ny,  modern  riktning  inom  ämnet  och  visade  sig  ha  stor  
betydelse  för  både  akademiker  och  studenter.  Efter  disputationen  blev  hon  
forskarassistent  vid  ett  annat  universitet.  Arbetsvillkoren  passade  henne,  som  då  var  
ensamstående  mamma.  Hon  blev  pendlare  under  några  månader  om  året,  men  kunde  
annars  utföra  sitt  forskningsarbete  hemma  och  vara  ”hemmafru”.  Efter  avslutad  
forskartjänst  och  en  anställning  på  ett  universitet  i  Mellansverige  fick  hon  en  
tidsbegränsad  professur  vid  ett  universitet  utomlands.  Efter  utlandsvistelsen  erhöll  hon  
först  en  professur  vid  ett  universitet  i  Mellansverige  och  till  sist  i  Uppsala.  

Inspirationskällor  och  självförtroende    

Trots  att  universitetsstudier,  som  nämnts,  verkade  alltför  ”akademiska”,  hade  mamman  
dock  anmält  Elisabet  till  en  kvällskurs  i  konstvetenskap  på  Studiefrämjandet  när  Elisabet  
fortfarande  gick  i  skolan.  Och  redan  som  sju-‐‑  eller  åttaåring  hade  hon  glatt  förkunnat  att  
hon  ville  bli  ”professor  i  historia”  efter  att  hon  hade  frågat  sin  pappa  vad  man  kan  bli  om  
man  läser  historia  och  fått  svaret  ’Du  kan  doktorera  och  så  kan  du  bli  professor’,  vilket  hon  
senare  insåg  var  ”lite  larvigt”.  

   Tilltro  till  sin  egen  förmåga  utvecklade  hon  under  studietiden  även  med  stöd  av  sin  
pojkvän  som  uppmuntrade  henne  att  doktorera  och  som  ”ligger  mycket  bakom  det”.  
Uppmuntrandet  kom  även  från  en  äldre  väninna  som  arbetade  på  ett  museum  och  som  

                                                                                                                                        
19   Elisabet_150226.  
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blev  ”lite  mentor”.  Framför  allt  var  det  dock  lärarna  vid  universitetet  som  inspirerade  
henne  och  gav  henne  känslan  att  hon  kunde  åstadkomma  något.  Hur  viktiga  de  var  insåg  
hon  mycket  senare:  

Det  var  också  lite  unikt  –  studenter  som  intervjuade  lämnade  in  sina  transkriptioner  och  
visste  att  de  skulle  användas  av  forskare.  Deras  uppsatser  citerades  –  [BOKTITEL]  citerar  
många  C-‐‑uppsatser  till  exempel,  [BOKTITEL],  som  kom  sen,  ännu  fler,  där  jag  också  var  
med,  min  C-‐‑uppsats  blev  publicerad  där  kan  man  säga.  Det  var  ju  en  fantastik  miljö,  grej  
kan  man  säga,  det  hade  man  ju  inte  insett  hur  fantastiskt  det  var  faktiskt.  

En  annan  viktig  del  i  karriären  var  ett  projekt  till  vilket  hon  hade  skrivit  ansökan  strax  
efter  disputationen  och  som  hon  blev  ansvarig  för  som  projektledare.    

Och  samtidigt  som  vi  var  där  [VID  UNIVERSITETET]  så  höll  vi  på  med  det  där  projektet,  
som  jag  berättat  om,  som  är  en  väldigt  viktig  del  i  mitt  liv.  Och  vi  fick  pengar,  [NÄMNER  
SUMMAN],  och  jag  blev  projektledare  för  det  där  projektet.  Så  det  var  kul,  vi  träffades.  
Det  var  min  idé  som  bar  upp  projektet,  det  var  jag  som  kunde  formulera,  och  frågorna  var  
ju  så  det  fanns  ju  en  [NÄMNER  SITT  ÄMNESOMRÅDE]  fråga  som  var  i  mitten  av  
projektet,  även  om  det  var  tvärvetenskapligt.    

Det  var  Elisabet  som  hade  haft  idén  och  som  kunde  skriva,  dessutom  stod  hennes  ämne  i  
fokus  för  forskningen,  ändå  verkar  några  ha  haft  det  lite  svårare  med  att  acceptera  detta:  

Men  det  är  klart  att  någon  gång  var  det  ju  så  att  någon  sa,  vi  kan  ta  dig,  det  är  strategiskt  
att  ha  en  ung  kvinna,  du  får  bli  projektledare,  det  var  någon  som  sa  så  där.  Och  någon  
gång,  det  hörde  inte  jag,  men  det  berättade  de  andra  för  mig  senare,  då  kallade  han  mig  
för  lilla  gumman.  [SKRATT}  Men  jag  märkte  inte  det  då.    

Vistelsen  utomlands  blev  särskilt  lärorik  och  bekräftade  hennes  självförtroende:  
Det  är  ju  annorlunda.  Och  det  jag  lärde  mig  som  är  otroligt  positivt  är  –  som  det  delvis  
inte  går  att  göra  här  eftersom  man  har  kursplaner  och  alla  ska  göra  likadant  –  det  är  det  
att  forskningen  och  utbildningen  är  en  enhet.  Och  i  Sverige  tycker  man  det  betyder  att  
man  kan  berätta  lite  om  sin  forskning  för  studenterna  och  att  man  har  disputerade  lärare,  
men  det  betyder  ju  mycket,  mycket  mer.  Man  har  ju  ett  intellektuellt  projekt  med  sina  
studenter.  Och  det  var  jättebra  för  mitt  självförtroende.  För  om  någon  hade  sagt  .  Och  så  
var  jag  också  priviligierad  och  undervisade  inte  mycket  då.  Jag  hade  tre  kurser  parallellt,  
så  6  timmar  i  veckan  [...].  Och  jag  fick  byta,  jag  fick  göra  nytt,  det  var  18  olika  kurser  som  
jag  planerade  och  genomförde.  Och  jag  tänkte  det  går  inte,  det  kan  jag  inte,  men  jag  fick  ju  
ändå  tänka  så  där  –  andra  har  ju  gjort  det  före  mig,  det  måste  visa  sig  att  det  är  möjligt.  
Och  det  var  det  ju,  och  det  var  väldigt  roligt.  [...]  Och  det  var  ju  jättebra  för  mitt  
självförtroende  att  fatta  att  jag  kunde  undervisa,  att  fatta  att  jag  kunde  vara  effektiv,  jag  
fick  jättebra  kursutvärderingar,  och  det  var  jättebra.  När  man  forskar  mycket  kan  man  bli  
räddare  och  räddare  för  det  också.  Det  är  inte  enkelt,  man  måste  alltid  tänka  efter  och  
anstränga  sig,  men  jag  har  lärt  mig  ändå  vad  det  handlar  om.  

Förebildliga  professorer  och  ledarskapskompetens  

Vad  gäller  sin  position  som  professor  och  särskilda  egenskaper  en  professor  borde  förfoga  
över,  så  hade  Elisabet  en  stor  förebild:  

Min  stora  förebild  är  nog  [NAMN],  min  handledare,  som  nog  var  riktigt  bra.  Men  han  
hade  nog  många  kvinnliga  egenskaper,  han  hade  bara  systrar,  han  ser,  han  tänker,  är  en  
ganska  psykologiskt  tänkande  människa  [...].  Han  hade  även  gränser  sådär,  han  kom  
ihåg,  och:  ’Hej  och  hur  gick  det,  är  du  frisk  nu,  har  förkylningen  gått  över?’  Men  sen  
försvann  han.  Han  blev  inte  indragen  i  någonting  det  där,  men  hade  det  trevliga  sättet  
mot  alla  på  hela  institutionen.  [...].  Jag  vet  att  innan  han  blev  professor  då  tänkte  jag  att  
han  är  ju  lite  för  feg,  för  han  undvek  alla  konflikter,  men  så  när  han  blev  professor  så  var  
han  inte  det,  och  jag  tycker  det  är  också  fint,  han  förstår,  att  han  har  det  sociala  spelet,  
men  när  han  har  ansvaret  så  tar  han  det.  Det  är  faktiskt  också  en  bra  egenskap.  
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Viktigt  är  alltså  att  en  professor  inte  bara  kan  interagera  och  förstå,  hon  eller  han  behöver  
även  ledarskapskompetens  och  förmågan  att  integrera  alla.  Det  kan  dock  vara  svårt  att  
hitta  en  bra  balans:    

Vad  jag  tänker  om  ledarskap  –  och  jag  har  en  syster  som  jag  pratar  om  det  mycket  mer  –  
[...]  det  viktigaste  är  att  lyssna,  säger  hon.  Men  ibland  kan  jag  tänka  mig  att  jag  lyssnar  för  
mycket  som  kvinna.  För  män  är  ju  bara  så  [...]    ’det  är  så  här  vi  gör’.  Och  det  är  också  en  
viktig  egenskap.  Så  kombinationen  att  lyssna  –  och  sen  måste  man  ju  göra  något  av  detta,  
man  kan  inte  bara  lyssna  för  lyssnandets  skull.    
Jag  har  nog  ganska  många  som  kommer  till  en  ny  miljö,  det  tar  sin  tid  att  lyssna  in,  vad  
skulle  du  kunna  göra  här,  så  att  folk  kan  hitta  en  roll,  att  kunna  arbeta  bra  tillsammans,  
kanske  väntar  jag  för  länge,  kanske  skulle  man  bara  säga,  vi  kör  så  här  så  länge,  sen  får  vi  
se.  Men  det  tar  också  energi  att  göra  saker  som  inte  blir  någonting.  Men  det  är  ett  sådant  
dilemma  som  jag  lever  med.  Men  det  kan  ju  ha  varit  så  om  jag  som  kvinna  bara  hade  
kommit  med  ’så  här  ska  vi  göra’,  då  hade  det  kanske  blivit  väldiga  protester  också,  och  
det  är  kanske  därför  att  jag  är  kvinna  som  jag  tycker  att  jag  måste  veta  vad  jag  gör  och  så  
där.  Men  det  är  också  ganska  mycket  personlighet.  Men  jag  är  också  ganska  benägen  att  
fundera  ganska  länge,  kolla  riskerna,  om  vi  gör  så  här,  kan  vi  lyckas,  då  ska  alla  passa  in,  
kan  alla  bidra  och  så  där.  Men  jag  kanske  funderar  för  länge,  jag  kanske  är  för  orolig,  det  
är  kanske  därför  att  jag  är  kvinna,  jag  vet  inte.    

Om  den  mera  försiktiga  linjen  med  långa  funderingar  nu  är  en  ”kvinnlig”  egenskap  eller  
är  länkad  till  ”personligheten”  kan  inte  besvaras  här.  Inte  heller  står  det  klart  om  
ansvarstagandet  för  underordnade  och  strävan  att  få  med  alla  kan  anses  som  ”typiskt  
kvinnligt”,  även  om  just  dessa  egenskaper  lyfts  fram  av  de  flesta  av  mina  informanter.    

Kvinnogrejer  och  om  att  bli  bemött  

För  att  få  en  inblick  i  hur  mina  informanter  uppfattade  sin  situation  som  kvinnlig  
professor  och  sina  föreställningar  om  yrkesrollen  frågade  jag  om  kvinnliga  professorer  
förväntades  vara  annorlunda  än  män,  en  fråga  som  Elisabet  inte  tyckte  sig  kunna  svara  
generellt  på:  

Jag  vet  inte  riktigt.  ...  Jag  är  inte  riktigt  säker  på  detta.  [..]  En  sak  som  jag  har  lärt  mig,  om  
en  annan  kvinnlig  professor,  hela  sitt  liv  var  det  hon  som  köpte  vin  till  seminarier,  kokade  
soppa  eller  vad  det  nu  var  –  men  det  är  inte  säkert  att  man  skulle  bli  besviken  om  en  
kvinna  inte  gjorde  det.  

Om  en  professor  kunde  tänka  sig  handla  vin  och  lite  tilltugg  inför  ett  möte,  så  var  det  mer  
en  fråga  om  hierarkier,  om  att  ”inte  sätta  sig  på  höga  hästar”  och  visa  ”att  du  kan  tänka  
dig  ta  i  lite  eller  göra  sådana  saker”.  Exemplet  förde  Elisabet  dock  in  i  mera  allmänna  
reflexioner  om  hur  kvinnors  tid  bedöms,  hur  deras  prestationer  tolkas  och  hur  deras  
förslag  bemöts:  

Jag  tror,  det  händer  ju  olika  saker,  när  en  man  gör  en  sak  och  en  kvinna  gör  en  sak,  alltså  
det  finns  ju  stora  skillnader  mellan  alla  kvinnliga  professorer  i  Uppsala.  Men  det  är  väl  
hur  vi  tolkas  och  tas  emot  och  så.  Det  jag  har  tänkt  på  [...].  Jag  har  fått  mycket  förståelse  
och  uppmuntran  från  män,  men  ibland  kan  jag  se  att  det  som  kvinnor  gör,  det  har  de  inte  
riktigt  gjort  utan  det  har  bara  liksom  kommit,  det  finns  ingen  riktig  prestation  i  det  på  
något  sätt,  utan  det  är  liksom  något  annat.  [...].  Det  har  jag  varit  med  om  många  gångar.  
Men  första  gången  var  det  väl  projektet  som  jag  pratat  om.  Det  var  ju  faktiskt  mina  idéer.  
[...]  Man  säger  nånting,  sen  säger  en  man  samma  sak,  och  sedan  säger  en  tredje  man  ”som  
du  sa  [NAMN  PÅ  EN  MAN]”.  Det  var  jag  med  om  första  gången  på  det  där  seminariet.  
Och  då  var  jag  med  om  en  rolig  sak,  då  var  det  en  fjärde  man  som  sa,  nej,  det  var  inte  
[NAMN]  som  sa  det,  det  var  Elisabet.  Det  var  ju  lite  intressant.  
Men,  på  något  sätt  lyckades  jag  ändå  vara  den  som  blev  identifierad  som  den  som  hade  
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idén  och  som  kunde  formulera  den.  Men  det  tycker  jag  händer  hela  tiden,  att  män  tror  att  
män  har  sagt  någonting  på  ett  seminarium  eller  ett  samtalsmöte.    

Lite  senare  i  intervjun  kom  samma  tema  upp  igen.  Att  en  kvinna  inte  blir  sedd  på  samma  
sätt  som  en  man,  förmodade  Elisabet,  kunde  till  och  med  vara  en  orsak  till  varför  
jämställdhet  inom  akademin  inte  än  har  uppnåtts:  

Det  är  därför  att  man  tror  att  det  inte  kommer  från  kvinnan  på  riktigt.  Om  hon  gör  något  
bra,  så  har  hon  ändå  inte  gjort  det.  [...]  Och  det  påverkar  självförtroendet,  men  det  
påverkar  också  hur  man  bedömer,  hur  man  bemöter  osv.  Och  att  man  inte  riktigt  ser,  att  
det  nog  var  svårt,  eller  att  det  nog  var  bra  tänkt,  att  det  inte  riktigt  är  en  tanke,  att  det  inte  
riktigt  är  ett  arbete.    

Hierarkier  och  ’token  women’  

Samtalet  om  kvinnliga  ansvarsområden  och  icke-‐‑hierarkiskt  beteende  ledde  till  frågan  om  
hur  det  var  med  hierarkier  i  Uppsala  och  om  det  någonsin  pratats  om  att  en  kvinna  hade  
fått  anställning  därför  att  universitetet  måste  uppfylla  kvoteringskrav.  Elisabet  tyckte  att  
Uppsala  universitet  hade  en  lång  tradition  av  att  ta  emot  studenter  från  hela  Sverige  och  
varit  tydligt  med  vad  som  krävs  för  att  passa  in:    

Och  då  har  man  kanske  hittat  på  ett  system  så  att  säga,  ’köp  dig  en  frack,  lär  dig  de  där  
sångerna,  så  här  skålar  man’  eller  vad  det  nu  kan  vara,  då  kan  du  vara  med,  då  går  det  
bra.    

Universitetet  satsade  därför  kanske  mer  på  formalitet,  på  ”ordning  och  reda”,  som  Elisabet  
tyckte  var  en  bra  egenskap.    

   Starkare  hierarkier  hade  hon  däremot  träffat  på  när  hon  varit  professor  utomlands.  Den  
institution  där  hon  undervisade  använde  sig  av  en  mer  informell  ton  med  du  och  hej,  men  
hon  ombads  av  sin  chef  att  inte  använda  ’du’  när  andra  professorer  var  närvarande.    

   Om  kvoteringsanställningar  ”skvallrades”  det  när  hon  var  doktorand,  men  det  var  
”länge  sedan”,  och  även  då  var  det  mer  att  kvinnliga  kandidater  utsågs  ”på  grund  av  sitt  
utseende  eller  deras  relation  till  någon”  än  för  att  uppfylla  kvoteringskrav.  

Akademiska  krav  och  föräldraskap  

Ett  återkommande  tema  i  Elisabets  berättelse  om  sin  akademiska  bana  var  hur  hon  
ordnade  omsorgen  om  sitt  barn  och  hur  barnet  trivdes  på  olika  ställen  där  Elisabet  fick  
anställning.  Att  hon  som  ensamstående  mamma  skulle  ta  huvudansvar  för  sin  dotter  
verkar  hon  aldrig  ha  ifrågasatt.  Det  gällde  mer  att  hitta  lösningar  som  passade  alla,  barnet,  
barnets  far  och  henne.  När  hon  blev  forskarassistent  kunde  hon  ”leva  och  liksom  jobba  och  
äta  pizza  och  forska  och  sitta  kvar  länge  på  kvällarna  och  så  där”  när  hon  vistades  vid  
universitetet,  medan  barnet  var  med  sin  pappa.  Den  övriga  tiden  ”var  jag  hemma  när  min  
dotter  kom  hem,  hon  var  inte  i  skolan  då,  men  hämtades  på  dagis,  jag  var  ju  
hemmamamma,  jag  arbetade  hemma”.  När  Elisabet  flyttade  utomlands  var  det  tänkt  att  
dottern  skulle  följa  med.  Men  dotterns  flytt  till  den  ort  där  Elisabet  arbetade  sköts  upp  
flera  gångar,  så  att  hon  faktiskt  stannade  kvar  hos  pappan  det  första  året.  Men  även  då  
åkte  Elisabet  hem  på  långhelger  och  alla  långa  föreläsningsfria  tider  för  att  vara  med  sin  
dotter.    
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Nätverk  och  vänner  

Trots  att  ordet  nätverk  aldrig  nämndes,  verkar  –  professionella  och  sociala  –  kontakter  vara  
särskilt  viktiga  för  Elisabet.  Så  berättade  hon  att  hon  hade  kontakter  kvar  från  ett  tidigt  
nordiskt  projekt,  och  ”de  tjejerna  som  var  med  då  i  projektet  är  nu  professorer  i  [LAND]  i  
[STAD]  och  [STAD]  nu  –  så  det  är  kul  att  ha  sina  gamla  kamrater  kvar”.  Även  med  
kollegor  i  det  stora  projektet  har  hon  fortfarande  kontakt,  såsom  med  en  kollega  från  sin  
tid  som  forskarassistent.  Vidare  berättade  Elisabet  att  hon  snart  skulle  till  den  stad  
utomlands  där  hon  varit  gäst-‐‑professor  och  ”träffa  en  gammal  student  som  har  doktorerat  
nu  osv,  man  har  kontakt,  min  gamla  [ORD  PÅ  LANDETS  SPRÅK,  I  SVERIGE  
MOTSVARANDE  ASSISTENT]  som  är  doktorand  i  [ORT]  –  det  är  bestående  relationer”.  

Kim  
Den  första  kontakten  med  Kim  fick  jag  genom  en  vän  som  hade  träffat  henne  och  skickade  
henne  ett  mejl  i  vilket  han  kort  presenterade  mitt  ärende.  Tid  och  plats  för  intervjun  
bestämde  vi  sedan  per  telefon.  Intervjun  varade  i  65  minuter  och  ägde  rum  på  ett  trevligt  
café  där  vi  åt  lunch  tillsammans.  Inledningsvis  berättade  jag  mer  i  detalj  om  min  
mastersuppsats  och  bakgrunden  till  mitt  intresse  för  temat.    

   Kim  växte  upp  i  Sverige.  Det  fanns  flera  i  släkten  som  var  verksamma  inom  det  område  
som  hon  senare  studerade  inom,  vilket  ”åtminstone  var  starkt  bidragande20”  till  
studievalet.  Valet  av  specialämne  verkar  dock  inte  ha  inspirerats  av  någon  i  familjen,  även  
om  mamman  var  intresserad  på  ett  allmänt  plan  av  frågor  som  rör  ämnet.  Hon  läste  
kandidatprogrammet,  doktorerade,  blev  docent  och  slutligen  befordrad  professor.  

Meriter  och  universitetets  feminisering  

När  Kim  började  doktorera  fanns  det  nästan  inga  kvinnliga  professorer,  och  antalet  
kvinnliga  och  manliga  doktorander  var  ”50:50”.  Sedan  dess  har  antalet  kvinnliga  
professorer  ökat  kraftigt.  Uppgången  ser  Kim  dock  framförallt  som  följd  av  en  reform  som  
genomfördes  1999:  

Det  var  väl  50:50  då.  Nu  är  det  betydligt  fler  kvinnliga  professorer,  och  det  har  ju  också  att  
göra  med,  dels  har  det  att  göra  med  att  fler  kvinnor  börjat  doktorera  och  så  har  det  
också  att  göra  med  att  det  genomfördes  en  reform  1999  att  det  ska  bli  lättare  att  bli  
professor  helt  enkelt.  Man  kan  bli  professor  på  olika  sätt,  man  kan  få  en  Lehrstuhl,  a  chair,  
men  man  kan  också  bli  befordrad,  man  har  samma  tjänst  som  tidigare,  men  man  får  titeln  
professor  när  man  har  meriterat  sig  till  en  viss  gräns.  [...]  Då  är  det  så  att  alla  som  har  
uppnått  en  viss  grad  av  meritering  kan  få  titeln  professor  i  princip,  och  då  blir  det  inte  så  
trångt,  istället  för  att  bara  en  kan  få  titeln  professor  så  kan  då  alla  få  titeln  professor  i  
princip.  Det  begränsades  lite,  det  blev  för  många,  det  blev  för  dyrt,  även  om  det  är  i  
princip  en  besparingsreform,  man  får  massor  med  professorer  till  priset  av  en  massa  
lektorer,  man  får  professorer  med  dåliga  tjänstevillkor,  men  de  kallas  ändå  professorer.  

Reformen  hade  alltså  skapat  många  (kvinnliga)  professorer,  och  kunde  på  detta  sätt  
förbättra  statistiken  och  förmodligen  även  de  svenska  universitetens  ställning  
internationellt,  men  eftersom  inga  ytterligare  resurser  tilldelades,  var  reformen  i  själva  
                                                                                                                                        
20   Kim_150410.  
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verket  en  ”besparingsreform”.  Befordrade  professorer  har  titeln,  men  inte  nämnvärt  bättre  
ekonomiska  och  professionella  villkor,  befordringen  gav  ”lite  högre  allmänn  status  men  i  
övrigt  ingen  större  förändring  som  betyder  någonting”.    

   Framtiden,  som  Kim  ser  för  universitetet,  eller  åtminstone  vissa  delar  av  universitetet,  
är  inte  heller  lysande  om  utvecklingen  fortsätter  på  samma  sätt:    

Just  nu  är  det  50:50  tror  jag,  möjligen  med  lite  övervikt  av  kvinnor  bland  doktorander.  
Men  man  vet  ju  inte  vart  samhället  är  på  väg,  villkoren  på  universitetet  är  ganska  dåliga  
numera;  statusen  är  väl  fortfarande  ganska  hög  på  sätt  och  vis  [...],  men  allt  är  mycket  
sämre  än  det  var  förr  i  världen,  och  allt  blir  stadigt  sämre  så  att  nästa  steg  blir  kanske  en  
slags,  om  man  ska  vara  cynisk,  kunde  vara  att  –  och  man  pratar  mycket  om  att  det  blir  
liksom  en  feminisering  av  hela  universitetet.  
Man  vet  ju  inte  hur  det  är  på  teknat  för  där  är  det  fortfarande  mycket  ojämnt  i  terms  of  
numbers  i  alla  fall.  Men  det  är  också  där  pengarna  finns,  på  sätt  och  vis.  Jag  vet  inte.  
Åtminstone  vissa  delar  av  universitetet  kanske  feminiseras  för  att  villkoren  är  så  dåliga,  
det  gäller  hist-‐‑fil,  humaniora,  juridik,  teologi.  Det  är  svårt  att  säga.    
[...]  Vad  gäller  våra  vetenskapsområden  så  är  jag  lite  pessimistisk,  angående  utvecklingen  
generellt  på  universitetet,  jag  tror  att  folk  inte  är  intresserade  av  våra  saker,  det  mera  
humanistisk-‐‑samhällsvetenskapligt  orienterade.  Risken  finns  att  det  inte  är  intressant  
längre  på  universitetet,  man  ägnar  sig  åt  detta,  men  någon  annanstans,  den  typen  av  
verksamhet.  

Trots  alla  förbehåll  har  befordran  till  professor  dock  haft  en  fördel,  nämligen  att  den  
fungerar  som  bevis  på  att  man  har  de  meriter  som  krävs  för  att  kunna  kalla  sig  professor:    

Men  det  är  bra,  det  är  bra,  bättre  att  ha  titeln  professor  än  lektor  eller  docent.  
[UP:  Hur  menar  du  bättre?}  
Att  man  har  kommit  på  en  meriteringsnivå  så  att  säga,  som  ligger  på  den  nivån.  Om  man  
hade  titeln  docent  så  kunde  man  vara  hur  meriterad  som  helst  men  var  fortfarande  
docent.  Så  har  man  i  alla  fall  ett  kvitto  på  ytterligare  meritering.  Det  är  så  jag  menar  att  
man  visar  man  har  ytterligare  lite.  Man  upplevs  som  viktigare  i  olika  sammanhang  om  
man  har  titeln  professor,  fortfarande,  jag  tror  det.  Därför  är  det  ju  bättre  att  ha  den  titeln.  
Men  annars  hade  jag  hellre  velat  ha  bättre  villkor,  det  hade  nu  varit  bättre  än  att  känna  sig  
lite  märkvärdigare.    

Erkännandet  av  meriter  var  tydligen  en  viktig  punkt  för  Kim.  I  detta  sammanhang  skönjer  
hon  dock  stora  brister:  

Det  var  en  sak  –  jag  fick  en  liten  tankeställare,  för  jag  hade  aldrig  formulerat  frågan  så  för  
mig  själv  tidigare.  Men  jag  sökte  ett  anslag  på  [NAMN  PÅ  ETT  
FORSKNINGSPROGRAM],  jag  fick  inte  det  anslaget.  Man  fick  sedan  en  stor  enkät,  jag  
tror  de  riktade  enkäten  mot  kvinnliga  sökande,  1000  frågor  då.  Då  var  en  fråga,  tycker  du  
att  det  akademiska  systemet  är  meritokratiskt?  Och  då  tänkte  jag  liksom,  nej.  Det  var  bara  
en  av  1000  frågor,  men  då  tänkte  jag  bara,  nej,  det  är  inte  100  procent  meritokratiskt.  Och  
det  blev  en  sådan  ögonöppnare  för  mig.  Om  jag  har  ett  problem  så  är  det  att  man  inte  
värderar  meriter  likadant,  just  den  frågan  fick  mig  att  förstå,  jag  hade  aldrig  tänkt  den  
tanken,  man  är  så  inne  i  socialiseringen,  att  det  är  bara  meriter,  och  publikationer,  när  
man  räknar  och  så  där.  Med  normerna  har  jag  inga  problem,  jag  tycker  det  är  ok,  att  man  
får  göra  så  och  så  och  så  vidare.  Men  däremot  snarare  är  det  en  slags  kringliggande  
kontext  som  gör  att  de  normerna  inte  följs.  Och  det  finns  väl  en  anledning  till  varför  de  
ställde  frågan,  för  det  är  väl  en  ganska  så  häpnadsväckande  fråga,  ett  universitet  borde  
vara  det  mest  meritokratiska  man  kan  tänka  sig,  det  är  forskning  som  excellens,  det  finns  
inget  annat.    

Att  kvinnors  meriter  inte  bedöms  på  samma  sätt  som  mäns  ligger  enligt  Kim  till  grund  för  
den  ojämlikhet  som  finns  kvar  inom  akademin.  Kvoteringsregler  för  att  utjämna  obalansen  
anser  hon  dock  vara  onödiga,  det  borde  räcka  om  ledningen  vore  medveten  om  att  ett  
problem  finns:  
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Kvinnor  är  mycket  bättre  meriterade,  så  hade  man  bara  följt  de  normala  
meriteringsreglerna  så  hade  kvinnorna  fått  vad  de  skulle  ha.  Kvotering  kan  vara  till  
nackdel  i  det  här  avseendet  för  att  det  antyder  att  man  kvoterar  in  sämre  kvalitet.  [...]  Det  
behövs  inte  kvotering,  så  kan  man  säga,  men  man  kanske,  det  är  bra  att  vara  medveten  
om  att  man  anställer  folk  av  båda  könen,  det  tror  jag  allmänt  sett  kan  vara  bra.  Men  
kvotering,  nej,  det  tror  jag  inte  på.  
[...]  
Man  kan  väl  göra  folk  medvetna  om  att  meriter  bedöms  olika  så  att  de  försöker  att  inte  
göra  det.  Men  kvotering  det  är  bara  tråkigt,  det  har  jag  själv  varit  med  om,  inte  själva  
kvoteringen,  det  har  väl  funnits  en  risk  i  alla  år  att  hon  –  inte  jag  –  blev  tillsatt  bara  för,  det  
är  så  tråkigt,  det  gynnar  inte  kvinnorna,  det  tror  jag  inte.  Det  leder  fel,  plus  att  rent  
meritmässigt  så  behövs  det  inte  skulle  jag  säga.  Det  gynnar  inte  någon.    

Den  lösning  som  Kim  föredrar  knyter  an  till  hennes  tidigare  argument  om  villkoren  inom  
akademin.  Om  ett  universitet  vill  attrahera  fler  kvinnor,  så  får  de  göra  arbetsplatsen  
attraktiv  för  dem:    

Sen  kan  man  ju  uppmuntra  folk,  vill  man  att  kvinnor  ska  stanna,  så  kan  man  göra  saker.  
Det  är  ganska  enkelt,  vill  man  att  någon  stannar  någonstans,  då  ska  man  göra  det  
attraktivt  för  den  personen  att  stanna  på  det  där  stället  –  punkt  slut.  Å  andra  sidan,  vill  
man  inte  att  någon  ska  stanna  på  ett  ställe  så  ska  man  se  till  att  det  nu  blir  oattraktivt  och  
det  är  kanske  det  man  har  ägnat  sig  åt  ganska  intensivt.  Det  är  inte  så  svårt,  man  ska  
liksom  inte  mystifiera  det  hela,  det  är  ingen  mystik,  är  det  bra  så  stannar  man,  är  det  inte  
bra  så  stannar  folk  inte.  Det  är  ett  ganska  enkelt  samband  egentligen.  

Professorsideal,  ’kvinnliga’  egenskaper,  homosocialitet  och  kvinnosocialitet  

Jag  frågade  Kim  vad  hon  trodde  att  universitetet  förväntade  sig  av  en  professor.  Hennes  
svar  var  entydigt:  ”Man  förväntas  att  undervisa  och  forska,  det  förväntas  ingenting  mer.”  
För  henne  själv  betyder  ”forskningen  mest”  såsom  faktum  att  hon  kan  sprida  kunskap:  

Att  göra  det  man  vill  göra  –  så  jag  har  en  ganska  så  egocentrerad  syn  då  –  det  vill  jag  göra  
så  bra  som  möjligt,  samarbeta,  sprida  mina  synvinklar,  genom  dialog  och  kommunikation  
med  andra  som  är  insatta  i  samma  saker,  sprida  min  kunskap  åtminstone  i  
universitetssamhället  men  även  i  viss  mån  utanför.    

Undervisning  ingår  naturligtvis  i  en  professors  verksamhet,  men  är  kanske  inte  den  delen  
Kim  gillar  mest:  

Sedan  har  jag  lite  undervisning  då.  Intresserar  studenter  sig  för  det  jag  håller  på  med,  det  
är  väl  ungefär  vad  det  betyder  för  mig,  så  det  är  inte  så  mycket  mer,  ganska  enkelt  
på  något  vis.  Men  det  är  även  på  universitetet  så  att  det  förväntas  att  alla  gör  sin  
undervisningsskyldighet,  så  att  utbildningen  rullar  på.    
[...]    
Jag  undervisar  just  nu  mycket  och  har  alltid  gjort  det,  för  jag  har  inte  fått  sådana  externa  
forskningsuppdrag,  så  jag  har  aldrig  kunnat  köpa  mig  fri,  så  att  säga.    

Vad  gäller  bedömningar  om  kandidater  har  de  förväntade  egenskaperna  är  Kim  mycket  
skeptisk  till  dessa  och  ser  stora  svagheter  i  bedömningsprocessen:  

När  man  skulle  bedöma  folk,  då  bedömer  man  väl  tre  saker.  Man  bedömer  forskningen,  
det  man  har  skrivit,  man  bedömer  undervisningen,  eller  åtminstone  kvantiteten  av  
undervisning  de  har  bedrivit,  och  sen  bedömer  man  på  något  vis  någon  form  av  
administrativ  kompetens.  [...]  Men  det  enda  som  man  faktiskt  bedömer  är  forskningen.  
Det  brukar  vara  sakkunnigförfaranden,  och  sen  kan  man  räkna  timmar,  och  så  kan  man  
skicka  in  sådana  där  kursutvärderingar,  man  vill  ju  ha  folk  som  fungerar,  folk  som  kan  
forska,  folk  som  kan  undervisa,  folk  som  kan  administrera  och  på  något  sätt  fungera  
socialt  –  det  vill  man  ha.  Men  hela  tillsättningsprocessen  vid  universitetet  den  är  ju  så  
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lång,  gammaldags,  omständlig,  och  inkompetent  skulle  jag  säga  då,  det  är  inte  en  
personalpolitik  på  ett  vanligt  sätt.  [...].  Det  är  lite  slumpartat  vilka  egenskaper  folk  har  då.  

Kim  skulle  inte  ha  några  problem  med  att  anpassa  sig  till  akademins  normer,  om  de  bara  
tillämpades.  Dessutom  har  hon  inga  tvivel  om  vilka  som  har  skapat  de  normer  som  gäller  
inom  universitetet:  

Liksom  i  merparten  av  samhället,  i  den  offentliga  delen,  är  normerna  skapade  av  män,  
så  universitetet  skiljer  sig  inte  från  samhället  i  övrigt.  Jag  har  varit  här  så  länge,  så  i  viss  
mån  har  jag  inlemmat  systemet  i  mig  själv.  Jag  har  inga  problem  faktiskt  med  normerna,  
whatever  they  may  be,  jag  har  inte  haft  några  större  problem  med  de  akademiska  
normerna,  mitt  problem  är  snarare  då  att  de  akademiska  normerna  inte  tillämpas.  

Efter  att  vi  hade  pratat  lite  om  universitetets  föreställningar  och  akademins  förväntningar  
på  dess  professorer,  frågade  jag  om  hon  ansåg  sig  ha  andra  egenskaper  än  manliga  
professorer.  Det  tyckte  hon  inte  var  fallet,  åtminstone  inte  i  de  sammanhang  som  rörde  
hennes  professionella  verksamhet:  

Jag  tror  inte  man  kan  generalisera  så.  Men  jag  tror  att  det  har  väldigt  stor  betydelse  om  
man  är  kvinna  eller  man  fortfarande  i  det  akademiska  systemet.  Men  jag  känner  mig  lik  
en  man  i  tänkandet  –  som  kvinna,  om  man  tar  den  rent  professionella  verksamheten.  Det  
kan  ju  ändra  ens  perspektiv  på  frågorna,  de  kan  vara  lite  olika  beroende  om  man  är  man  
eller  kvinna.    

Att  kvinnors  och  mäns  tänkande  inte  skiljer  sig  åt  hade  hon  faktiskt  fått  bekräftat  flera  
gångar:  

Jag  tycker  det  är  roligt  om  man  åker  utomlands  och  folk  vet  inte  om  man  är  man  eller  
kvinna.    
Då  märker  jag  att  det  inte  har  någon  betydelse,  i  grund  och  botten  är  det  inte  avgörande  
alls  för  hur  man  skriver.  Jag  träffade  en  tysk  professor,  jättetrevlig,  han  hade  alltid  trott  att  
jag  var  en  man.  [...]  Men  det  visar  också  att  det  inte  har  någon  betydelse  för  det  man  
skriver  om  man  är  man  eller  kvinna.  Det  är  kul  tycker  jag,  det  bara  bekräftar  min  egen  
uppfattning.  I  själva  arbetet  har  det  ingen  betydelse  och  jag  känner  mig  inte  alls  olik  på  
det  viset.    

Men  inte  alla  såg  det  på  samma  sätt  som  hon,  vilket  hon  hade  nämnt  tidigare  i  samband  
med  kvinnors  meriter.  Kön  hade  ingen  betydelse  för  hur  forskning  bedrivs,  men  spelade  
fortfarande  en  viktig  roll  ”rent  socialt  och  i  alla  andra  sammanhang”  där  kvinnor  blev  
”kraftigt  diskriminerade”.  Anledningen  är  att  folk  ”  ju  var  fördomsfulla”,  och  då  var  det  
lätt  för  män  att  blunda  för  jämställdhet  och  utestänga  kvinnor:  

Det  är  framför  allt  homosocialitet,  det  är  medvetet  eller  omedvetet,  medvetet  tror  jag  i  alla  
fall,  men  det  kan  också  vara  så  att  det  är  omedvetet,  att  man  gaddar  ihop  sig,  och  man  
skapar  miljöer  som  är  rätt  slutna  och  stängda,  och  så  bara  blir  det  fortsatt  ojämställdhet.  
Det  har  jag  många  exempel  på.  ...  Det  är  påtagligt  i  många  olika  miljöer.  Jag  känner  nu  
[NÄMNER  SITT  VERKSAMHETSOMRÅDE]  ute  i  det  vanliga  praktiska  yrkeslivet  och  det  
är  samma  tendenser  där.  

Utestängningen  verkar  dock  inte  vara  mäns  ensamrätt.  Även  kvinnor  anammar  ett  
liknande  beteende:  

Däremot  en  annan  sak  som  jag  har  tänkt  på.  Homosocialitetens  andra  sida  kan  vara  att  
man  .  kvinnor  betraktar  sig  själva  som  speciella,  lite  annorlunda,  att  man  underordnar  sig  
själv  och  gaddar  ihop  sig  och  ägnar  sig  åt  vissa  saker  som  man  tycker  är  lämpliga  för  
kvinnor.  Och  i  mitt  område,  de  frågor  som  jag  har  sysslat  med,  har  jag  nästan  inga  
kvinnliga  kollegor,  så  jag  umgås  ganska  mycket  med  män.  I  mitt  ämnesområde  har  jag  
väldigt  få  kvinnliga  kollegor,  men  på  vissa  andra  områden  är  det  bara  kvinnor  och  det  är  
väldigt  traditionellt.  Så  det  var  därför  jag  tänkte  på  kvinnosocialiteten  också,  och  så  
homosocialiteten.  
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Det  fanns  ändå  inte  mycket  hon  själv  kunde  göra  för  att  förändra  situationen.  
Ledarskapsutbildningen,  som  jag  nämnde,  tyckte  hon  var  ”jättebra”,  och  
jämställdhetsfrågan  måste  uppmärksammas,  men    

vi  kvinnor  kan  inte  sitta  hela  tiden  och  fundera.  Det  är  också  något  socialt.  Man  kan  inte  
hela  tiden  sitta,  mäta  liksom  och  fundera  på  sin  egen  roll.  Det  är  jobbigt  nog  att  bara  
bedriva  verksamheten,  man  kan  inte  ha  ett  halvtidsjobb  som  jämställdhetsbevakare.  Det  
är  ansträngande  personligen,  men  jag  tycker  det  är  väldigt  bra  att  universitetet  
uppmärksammar  detta.  Och  det  går  ju  att  förändra  uppenbarligen,  det  är  inte  huggit  i  
sten,  absolut  inte.    

Professionella  krav  och  privatliv  

Eftersom  Kim  hade  nämnt  tidigt  under  intervjun  att  kvinnor  var  mycket  bättre  meriterade,  
frågade  jag  vad  hon  tyckte  om  tesen  att  kvinnor  faktiskt  fick  prestera  mer  än  män  för  de  
måste  uppfylla  både  universitetets  och  privatlivets  krav,  och  att  alla  sysslor  i  hemmet  
kunde  hindra  deras  karriär.  Kim  tyckte  att  kvinnor  ”måste  prestera  lite  mer  för  att  
räknas”,  men  var  optimistisk  och  trodde  att  det  skulle  jämna  ut  sig.  Större  prestationer  
utgjorde  dock  inte  något  större  problem  för  kvinnor  eftersom  de  kan  prestera.  Det  gällde  
bara  att  hitta  en  lösning:  

Men  det  är  nu  min  inställning  att  då  får  man  lösa  det  problemet.  Jag  är  ganska  traditionell  
i  min  uppfattning  om  universitetets  roll,  det  är  den  gamla  tyska  modellen,  ett  traditionellt  
forskningsuniversitet,  en  amerikansk  modell,  det  är  så  det  är,  som  jag  ser  det,  då  måste  
man  se  till  att  man  löser  saker  och  ting  så  att  man  kan  fungera  inom  den  organisationen.  
Men  det  tror  jag  att  kvinnor  kan.  [...].  Det  är  inget  problem  att  kvinnor  presterar  tycker  
jag,  det  är  inget  problem.    

Vill  någon  alltså  vara  med  i  spelet,  då  blir  det  deras  ansvar  att  hitta  en  lösning  som  kan  
fungera  i  alla  sammanhang.    

Men  forskningen,  den  bedrivs  som  den  bedrivs,  man  kan  inte  kompensera  forskning  med  
att  göra  något  annat,  det  är  vad  det  är,  det  kan  man  inte,  man  måste  spela  spelet  även  
med  de  reglerna.  Annars  kan  man  inte  vara  med.  Sedan  måste  man  hitta  en  tillvaro  för  
övrigt  som  funkar  liksom.    

Ändå  skulle  Kim  inte  vara  beredd  att  ”offra”  privatlivet,  hur  mycket  engagemang  det  nu  
krävdes.  Vad  som  var  intressant  i  detta  sammanhang  var  att  Kim  aldrig  nämnde  sin  familj.  
Efter  samtalet  var  jag  säker  på  att  hon  tillhörde  kategorin  ”ambitiös  forskare  som  medvetet  
valt  bort  barn  och  familj”,  så  som  många  kvinnor  i  Österrike  gör  som  vill  göra  karriär  
inom  universitetsvärlden.  Jag  fick  senare  veta  att  det  inte  stämde  och  att  Kim  har  barn  i  
tonårsåldern.  

Dora  
Till  Dora  introducerades  jag  av  samma  vän  som  hade  ordnat  kontakten  med  Kim.  Innan  
intervjun  hade  vi  träffats  kort  när  jag  framförde  mitt  ärande  och  vi  bestämde  tid  och  plats  
för  vårt  samtal.  Intervjun  hölls  på  Doras  kontor,  där  vi  satt  i  ett  hörn  i  två  sköna  fåtöljer,  
som  var  placerade  i  vinkel  mot  varandra.  Jag  bjöds  på  en  kopp  kaffe,  och  kunde  slappna  
av  lite  grann.  Intervjun  varade  i  100  minuter.    
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   Dora  tillbringade  de  första  åren  av  sitt  liv  i  ett  land  där  hennes  föräldrar  hade  studerat  
och  arbetade.  Efter  grundskolan  återvände  hennes  föräldrar  till  sitt  hemland.  Där  gick  
Dora  i  en  internationell  gymnasieskola,  där  språket  var  det  hon  hade  växt  upp  med.  Efter  
avlagd  studentexamen  och  högskoleprovet  studerade  hon  på  ett  universitet  i  det  land  där  
hon  hade  vistats  som  barn.  Hon  ville  tillbaka  till  sina  gamla  skolkamrater.  Det  var  aldrig  
frågan  om  hon  skulle  studera  utan  vad  hon  skulle  studera,  akademin  var  för  henne  ”ingen  
främmande  plats21”,  det  var  ”ett  fält  som  man  visste  hur  det  funkar”.  Hon  var  intresserad  
av  medicin,  men  medicinstudierna  skulle  ha  inneburit  fördjupning  i  kemi,  som  inte  var  
hennes  favoritämne.  Då  föll  valet  på  det  ämne  som  hon  undervisar  i  nu.  Kanske  hade  
faktumet  att  mamman  var  verksam  i  samma  område  en  bidragande  effekt.    

   Efter  magisterprogrammet  gifte  hon  sig  med  en  svensk  man  och  kom  till  Sverige.  Efter  
doktorsexamen  fick  hon  anställning  vid  samma  universitet  som  Elisabet  hade  berättat  om.  
Även  i  Doras  fall  visade  det  sig  vara  ett  lyckat  karriärsteg.  Hon  möttes  med  stor  välvilja  
och  förståelse  från  kollegornas  sida  och  pendlade  mellan  hemorten  och  universitetsstaden.  
Utan  hjälp  från  sin  mamma,  som  redan  då    var  pensionerad  och  därför  kunde  tillbringa  
längre  tidsperioder  i  Sverige  och  ta  hand  om  barnet  och  hushållet,  hade  hon  dock  inte  
klarat  anställningen.  Efter  tiden  som  forskarassistent  arbetade  hon  som  lektor  vid  ett  annat  
svenskt  universitet  innan  hon  utnämndes  till  professor  i  Uppsala.  

Familjeansvar  

Mycket  i  vårt  samtal  kretsade  kring  ansvarstagande,  för  barnet  och  familjen,  för  kollegor,  
för  universitetet  och  själva  forskningsämnet,  samt  relationer  och  kommunikationen  med  
kollegor.    

   Att  Dora  kunde  acceptera  forskningsassistenttjänsten,  till  exempel,  underlättades  av  en  
institutionsledning  och  kollegor  som  visade  mycket  förståelse  för  hennes  situation  som  
pendlare.  Men  om  hon  inte  hade  vetat  att  ”någon  tog  hand  om  min  dotter,  att  någon  alltid  
var  där  för  henne,  som  kunde  hämta  henne  från  dagis”,  om  hon  inte  haft  den  tryggheten,  
hade  det  inte  fungerat.    

   Även  senare  blev  det  en  balansgång  mellan  olika  krav,  som  oftast  ledde  till  dåligt  
samvete:  

Jag  ställdes  naturligtvis  hela  tiden  inför  val.  Hur  kunde  man  göra  så  att  jag  kunde  utföra  
ett  gott  arbete,  men  inte  försummade  familjen,  försöka  att  kompensera  mitt  dåliga  
samvete.  Så  när  jag  arbetade  i  [NAMN  PÅ  UNIVERSITETET]  då  åkte  jag  inte  
kommunaltrafik  utan  med  bil  så  att  jag  skulle  kunna  återvända  snabbt  om  något  skulle  
hända  hemma.  Det  kostade  mycket  pengar,  men  det  är  ett  beslut  som  man  tar  själv  för  att  
ha  arbetsro.  

Jag  frågade  om  hon  trodde  att  män  hade  funderat  lika  mycket  innan  de  tog  en  anställning  
som  innebar  frånvaro  från  familjen,  eller  om  denna  utpräglade  ansvarskänsla  för  familjen  
kanske  var  en  kvinnlig  egenskap.  Doras  svar  var  ”ja,  kanske”,  men  hon  tillade  snabbt  att  
man  aldrig  får  glömma  den  sociala  kontext  i  vilken  man  växt  upp:  

För  jag  har  inte  växt  upp  i  ett  socialt  vakuum,  och  de  mönstren,  vem  som  tar  ansvar  för  
vad,  de  är  mycket  kulturbundna.  Och  jag  växte  upp  i  en  kultur  där  kvinnan  var  ansvarig  
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för  hushållet,  utbildning  och  barnet,  även  om  det  var  under  den  socialrealistiska  tiden  
med  jämställdhet  och  jämlikhet,  och  alla  borde  dela  på  arbetet.  Men  praktiken  såg  
annorlunda  ut,  i  min  uppfattning,  och  det  var  alltid  min  mamma  som  brydde  sig  om  det  
sociala,  mjuka.  Min  pappa  däremot  gjorde  karriär,  arbetade.    

Det  var  likadant  även  i  det  land  där  hon  tillbringade  sina  barndomsår  och  studenttiden:    
Då  var  det  också  mycket  traditionellt,  det  var  frun  som  bakade,  lagade  mat,  berättade  att  
de  hade  städat.  Mannen  kanske  tvättade  bilen,  men  städade  inte  i  hemmet.  Det  var  
mycket  traditionella  könsroller.  Jag  antar  att  den  stora  idén  om  jämställdhet,  som  man  
proklamerade  vid  partikongresser,  den  levdes  kanske  inte  inom  familjen.  

Samtidigt  skönjer  Dora  stora  förändringar,  framförallt  i  Sverige:  
Det  antar  jag  är  en  generationsfråga,  de  gamla  mönstrens  tid  är  över.  Det  har  säkerligen  
mycket  att  göra  med  kvinnornas  finansiella  emancipation  på  något  sätt,  och  att  det  finns  
dagis  och  kanske  även  nya  erfarenheter,  vad  unga  män  har  sett  hemma.  Jag  tror  mycket  
har  förändrats  i  detta  område  i  Sverige,  ingen  tittar  konstigt  på  en  man  som  drar  en  
barnvagn  eller  är  på  en  lekplats.  [...]  Och  det  gläder  mig,  också  att  många  av  mina  
manliga  doktorander  berättar  att  de  ska  ta  pappaledigt  efter  de  första  sex  månaderna.  

Ansvar  för  institutionen,  kollegor  och  ämnet,  samt  att  kommunicera  med  svenskar  

Som  omnämnts  känner  Dora  ansvar  inte  enbart  för  familjen  utan  för  alla  områden  där  hon  
har  inflytande.  När  hon  utnämndes  till  professor,  stod  det  klart  för  henne  från  början    

att  som  lärostolsinnehavare  skulle  jag  få  stort  ansvar  för  ämnet.  Det  innebar  inte  bara  vad  
jag  vill  göra  och  forska  om,  utan  att  det  skulle  gynna  ämnet,  stärka  ämnet.  Om  man  
nämner  [ÄMNESOMRÅDET]  i  Sverige,    skulle  man  påminnas  om  Uppsala  och  
forskningen  som  bedrivs  här,  att  man  kopplar  Uppsala  till  forskare  som  är  öppna  och  
beredda  att  samarbeta.    

Utnämningen  till  professor  betydde  till  och  med  ansvar  för  universitetstraditionen:    
Jag  vet,  när  jag  installerades,  då  fick  jag  ett  fint  diplom  som  berättar  när  lärostolen  
etablerades  vid  universitetet,  vem  de  tidigare  innehavare  var  och  vad  de  gjorde.  När  jag  
läser  detta,  så  förstår  jag  att  det  finns  en  lång  tradition,  att  jag  måste  definiera  min  plats  
visavi  mina  föregångare,  att  professor  X  har  gjort  det  och  professor  Y  det,  då  får  jag  
bestämma  som  professor  Z  vad  jag  ska  göra,  vad  är  mina  målsättningar,  vad  vill  jag  att  
diplomet  ska  berätta  om  mig  när  jag  har  gått  bort,  vilken  prägel  vill  jag  sätta  på  
institutionen.  Naturligtvis  har  man  sådana  tankar.  Och  jag  har  förhoppningsvis  några  år  
kvar,  och  om  jag  håller  mig  frisk  och  pigg  hoppas  jag  kunna  uppfylla  några  av  mina  
målsättningar.  Det  är  så  jag  ser  på  saken,  jag  befinner  mig  inte  i  ett  vakuum  utan  ingår  i  
en  tradition  som  jag  kan  fortsätta  som  mina  föregångare  och  ta  hand  om  eller  så  kan  jag  
göra  något  helt  galet,  men  det  skulle  inte  passa  in  i  Uppsalas  koncept.  Jag  är  mycket  
medveten  om  detta.  

Och  så  fick  hon  tillfredsställa  olika  andra  aktörers  förväntningar  formulerade  av  
fakultetsledningen,  studenterna,  skattebetalarna  och  naturligtvis  medarbetarna:  

Jag  har  en  uppgift  här  som  innebär  olika  element.  Nu  måste  jag  försöka  göra  mitt  bästa,  
för  skattebetalarna  betalar  min  lön.  Studenterna  kräver  att  få  ut  något  för  sina  studielån,  
de  måste  få  bra  undervisningskvalité.  Fakulteten  kräver  publikationer,  så  jag  måste  
producera  bra  publikationer.  Jag  tror  att  jag  inte  skulle  vara  lycklig  om  jag  inte  kunde  
göra  andra  lyckliga  –  den  kopplingen  är  mycket  viktig  för  mig.  Jag  älskar  att  forska  men  
så  frågar  jag  också  hur  kan  jag  göra  andra  lyckliga,  glada  genom  min  forskning  och  mitt  
personliga  intresse.  Det  är  min  självbild.    

Med  professorsanställningen  kom  alltså  ansvaret  för  medarbetarna  och  strävan  att  alla  
kollegor  skulle  känna  sig  bra  bemötta  och  trivas:  
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I  alla  fall,  när  man  har  lärostolen,  då  är  det  viktigt  att  prioritera  annorlunda  än  som  
befordrad  professor.  Om  man  är  lärostolsprofessor  då  måste  man  vara  närvarande,  ha  ett  
öppet  öra  för  alla  kollegor,  vara  generös  vad  gäller  andra  forskningsintressen,  att  jag  inte  
enbart  tror  att  mitt  forskningsintresse  ska  prägla  ämnet,  och  att  alla  kollegor  –  som  alla  är  
underbara  kollegor  och  forskare  –  har  möjlighet  att  bedriva  sin  forskning,  eftersom  det  är  
då  de  kan  briljera  och  prestera.    Som  lärostolsprofessor  måste  man  vara  synlig,  inom  
institutionen  och  utanför.  På  grund  av  globaliseringen  är  det  möjligt  att  kooperera  med  
andra  och  utforska  ämnen  tillsammans.  Det  är  de  viktigaste  egenskaperna  –  och  
pålitlighet,  att  man  inte  lovar  något,  när  man  bestämmer  träff  så  får  man  dyka  upp.  

För  att  kunna  kommunicera  denna  självbild  är  det  dock  viktigt  att  man  är  medveten  om  
hur  man  kommunicerar.  Hade  man  som  Dora  inte  växt  upp  i  Sverige  gällde  det  att  vara  
särskilt  uppmärksam  på  hur  man  bemöter  andra  människor:    

Vad  jag  har  lärt  mig  här  –  jag  kommer  nu  från  en  annan  kultur  –  och  vad  jag  har  märkt  
här  är  detta  sätt  att  tacka,  här  tackar  alla  för  allt  hela  tiden,  varannan  minut,  och  jag  tror  
detta  beteende  har  en  mycket  pragmatisk  funktion,  nämligen  att  reducera  aggression,  och  
att  göra  det  lättare  att  närma  sig  andra.  Det  är  en  konst  att  närma  sig  svenskar,  jag  
generaliserar  nu,  men  man  har  alltid  en  bild  av  människor  och  deras  beteende.  Och  ju  
försiktigare  man  närmar  sig  människor,  ju  lättare  blir  det.  Och  jag  har  hört  från  folk  här  
vid  institutionen,  att  jag  ser  alltid  glad  ut  och  ler,  vi  har  aldrig  sett  dig  sur,  hur  kommer  
det  sig?  Och  jag  tänkte  det  är  klart,  jag  älskar  människor,  jag  älskar  att  vara  tillsammans  
med  människor,  inte  enbart  med  böcker.  Om  man  har  en  sådan  inställning  blir  det  lättare.  
Med  aggressivt  beteende  kommer  man  ingenstans  i  Sverige,  det  finns  en  mur  och  folk  
drar  sig  tillbaka  och  undviker  en.  Så  gör  inte  jag,  hoppas  jag  i  alla  fall,  för  det  har  
verkligen  underlättat  kommunikation  och  samarbete  för  mig.  Jag  är  inte  en  sydländsk,  
överdrivet  emotionell  person  utan  ganska  så  lugn.  Det  har  inte  varit  svårt  för  mig  att  
kommunicera  med  de  andra,  med  det  har  att  göra  med  min  självbild,  jag  är  en  vanlig  
person,  mer  begåvad  på  vissa  områden,  mindre  på  andra.  

Jag  frågade  om  kvinnor  var  bättre  på  att  lyssna  och  kommunicera  än  män  eller  om  de  
hade  andra  ledarskapsegenskaper,  vilket  ibland  påstås.  Svaret  var:    

Det  tror  jag  inte.  Jag  tänker  inte  enbart  på  universitetet  nu,  jag  har  även  ett  liv  utanför  
akademin,  och  då  är  det  inte  så.  De  i  ledande  positioner  som  jag  träffar,  de  är  öppna,  de  
lyssnar,  de  är  känsliga,  oavhängigt  om  de  är  män  eller  kvinnor.  Jag  tror  när  man  är  i  en  
position  där  man  måste  uppvisa  ledarskapsegenskaper  spelar  det  ingen  roll  om  det  är  en  
man  eller  kvinna.  Det  gäller  bara  att  utföra  ett  gott  arbete.    

Olika  kommunikationsstilar  hade,  enligt  Dora,  mycket  mer  med  ”personlighet”  att  göra  
Jag  tänkte  aldrig  när  jag  blev  irriterad  att  något  är  typiskt  manligt,  utan  jag  sa,  så  är  
personen,  men  aldrig  genusbaserat,  utan  att  det  var  förknippat  med  individen  eller  
personligheten.  

Däremot  kunde  hon  tänka  sig  att  folk  förväntade  sig  andra  egenskaper  hos  en  kvinnlig  
ledare:  

Ja,  jag  skulle  säga  att  man  förväntar  sig  mer  empati  av  en  kvinna  än  av  en  man.  Kvinnor  
som  anammar  en  manlig  ledarskapsstil  skvallras  det  mycket  om,  de  får  dåligt  rykte.  För  
sådant  saknas  acceptans,  eftersom  de  förväntningar  som  knyts  till  kvinnor  är  annorlunda.  
Det  är  jag  övertygad  om.  Man  förväntar  sig  av  en  kvinna  att  hon  serverar  kaffe,  även  som  
professor,  det  skulle  man  aldrig  förvänta  sig  av  en  man.  

Men  då  gällde  det  att  vara  bestämd:  
Man  får  aldrig  tillåta  att  folk  själva  väljer  utan  får  ha  en  plan  och  bestämt  säga  ”du  gör  det  
där  och  du  det  där  osv”.  Då  måste  man  säkerställa  att  man  fördelar  alla  uppgifter  på  ett  
rättvist  sätt,  annars  blir  det,  antar  jag,  kvinnor  som  gör  det,  på  grund  av  sin  empati  
gentemot  mig  eller  därför  att  de  vill  hjälpa.  Så  ska  det  inte  vara.  Om  det  ska  bakas  kakor,  
då  får  även  männen  baka.  Och  om  de  säger  jag  kan  inte  baka  kakor,  då  får  de  göra  något  
annat.  Man  får  inte  tro  att  män  kan  gömma  sig  och  inte  behöva  göra  någonting.  
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När  jag  frågade  om  det  fanns  specifika  normer  som  hon  fick  anpassa  sig  till  som  professor,  
tyckte  Dora  att  de  fanns,  men  de  var  ”självvalda”,  de  hade  ”inte  preskriberats”.  Detta  svar  
förvånar  faktiskt  inte  när  man  tittar  närmare  på  den  norm  Dora  nämnde  som  exempel,  
vilken  var  ”att  min  dörr  alltid  är  öppen  så  att  mina  kollegor  vet  att  de  kan  komma  med  
problem”.    

Prestationer,  meriteringssystemet,  homosocialitet  och  kvoteringsregler  

Att  hon  fick  prestera,  ”vara  bra,  bättre”  för  att  få  professuren  i  Uppsala,  visste  hon.  De  
höga  prestationskraven  kan  även  vara  en  bidragande  faktor  till  varför  kvinnor  
”försvinner”  ju  högre  upp  i  utbildningshierarkin  man  kommer:    

Vid  universitetet,  vid  fakulteteten,  då  är  kvinnor  fortfarande  underrepresenterade,  även  
om  vissa  reformer  har  antagits  som  skulle  ha  bidragit  till  att  antalet  kvinnliga  professorer  
ska  stiga.  Men  meriteringssystemet  är  tufft  för  kvinnor,  och  slår  ut  dem.  Det  är  de  som  får  
barn  och  kanske  stannar  hemma  hos  barnen,  mer  än  männen,  och  under  den  tiden  kan  
män  göra  vetenskaplig  karriär.  Och  man  har  då  alltid  känslan  att  man  halkar  efter  
männen.    

En  annan  orsak  till  kvinnors  försvinnande  kan  vara  att  de  får  konkurrera  med  män  som  
tar  mer  plats,  kräver  mer  stöd  och  hjälp  än  de  ”duktiga”  flickorna:      

Men  kanske  är  det  så  att  arbetssättet  inte  passar  dem,  kanske  är  det  så  att  män  som  
handledare  ger  fördelar  åt  män,  att  de  arbetar  bättre  med  män  så  att  kvinnor  känner  sig  
diskriminerade  bland  doktorander.  Kanske  förväntas  kvinnor  vara  mer  självständiga,  
man  tycker  att  de  kan,  och  då  får  män  mer  handledning,  det  ges  mer  stöd  till  män  
eftersom  de  behöver  mer  handledning  eller  kräver  mer.  [...]  Medan  kvinnorna  försöker  
arbeta  självständigt,  är  duktiga  och  flitiga,  och  gör  så  bra  som  möjligt,  de  är  ambitiösa  och  
rädda  för  att  be  om  hjälp.  

För  Dora  som  handledare  gällde  det  därför  att  vara  särskilt  uppmärksam  och  ta  upp  
ämnet  för  att  förhindra  diskriminerande  behandling.  Framförallt  var  det  dock  viktigt  att  
påminna  doktorander  att  deras  tid  som  doktorand  var  en  ”priviligierad”  period  som  
gynnade  just  dem,  då  de  kunde  forska,  vidareutbilda  sig,  delta  i  kurser,  göra  det  de  brann  
för,  och  även  reda  ut  om  de  var  beredda  att  investera  i  en  universitetskarriär  med  all  dess  
”ups  and  downs”.  

   Dessutom  fanns  det  ”icke-‐‑officiella  grejer  som  kontakter  och  nätverk  som  bedrivs  mest  
av  män  för  män  och  med  män,  en  slags  lobbying,  vilket  naturligtvis  är  kopplat  till  den  
akademiska  strukturen”,  som  kunde  utgöra  ett  hinder  för  kvinnor  inom  akademin.  

   Kvoteringsregler  var  enligt  Dora  inte  en  effektiv  lösning  eftersom  det  fanns  en  stor  fara  
att  de  leder  till  att  ”kvinnor  stämplas  och  att  man  säger  att  kvinnor  inte  fick  tjänsten  därför  
att  de  är  högst  meriterade  utan  på  grund  av  sitt  kön”.  

Människor  i  centrum  

I  slutet  av  intervjun  kom  vi  in  på  ledarskap  och  en  lärostolsinnehavares  ansvar  igen.  Dora  
menade  att  det  ibland  var  svårt  att  förklara  för  familjen  vad  hon  gjorde  hela  dagen:  

Jag  vet  att  min  mamma  ofta  kommenterat  detta  och  säger,  du  får  väl  inte  vara  den  första  
vid  institutionen  och  låsa  upp  och  sen  den  sista  att  lämna  och  låsa  efter  dig.  Du  är  ju  
lärostolsinnehavare.  Det  är  svårt  att  förklara  vad  man  har  gjort,  studieplansreformer,  se  
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om  man  kan  uppfylla  studenternas  önskningar,  hitta  pengar  så  att  en  kollega  kan  resa  till  
en  konferens.  Det  är  grejer  som  tar  mycket  tid.    

Således  var  den  tid  som  hon  hade  över  för  forskning  mycket  begränsad.  Dora  är  själv  
mycket  medveten  om  detta,  ändå  är  det  människor  som  står  i  centrum:    

Det  handlar  om  människor,  inte  en  personlig  forskningsfråga  som  jag  är  intresserad  av.  
Kanske  har  jag  nu  pratat  mycket  mer  om  mitt  ledarskapsansvar  därför  att  min  forskning  
alltid  kommer  på  andra  plats.  Forskningen  är  mitt  personliga  intresse,  men  människorna  
har  också  ett  liv,  familjen,  måste  betala  sin  hyra,  man  har  ett  ansvar  gentemot  ämnet,  men  
ämnet  utgörs  av  människor,  utan  människor  finns  inte  ämnet.  Kanske  är  de  där  frågorna  
mycket  viktigare  för  mig  just  nu  än  genusfrågor,  kanske  är  det  anledningen  varför  jag  ser  
vissa  saker  som  mindre  viktiga.  

Som  epitet  på  sin  gravsten  ville  hon  därför  inte  ha  ”hon  var  en  briljant  professor”,  ”hellre  
något  annat  –  man  är  ju  mycket  mer”.      

Marion  

Intervjun  med  Marion  ägde  rum  på  hennes  kontor.  Det  var  ett  stort,  ljust  rum  med  
skrivbordet  i  ena  ändan  och  en  soffa  med  bekväma  stolar  i  den  andra,  där  vi  satte  oss.  
Intervjun  varade  i  80  minuter.  Jag  hade  träffat  Marion  en  gång  innan  när  vi  bestämde  tid  
för  intervjun  och  jag  kort  presenterade  mitt  tema.    

   Marion  föddes  och  växte  upp  i  ett  utomeuropeiskt  land.  Bägge  föräldrarna  var  
akademiker  vilket  ”haft  stor  betydelse22”  för  hennes  liv.  Hon  var  välbekant  med  den  
akademiska  diskursen.  Hon  läste  först  musik  vid  ett  av  landets  mest  välrenommerade  
universitet,  på  en  tid  när  det  bara  fanns  tre  kvinnliga  professorer  bland  runt  900  i  
naturvetenskapliga  ämnen.  Hon  blev  intresserad  av  kvinnofrågor  och  homorörelsen,  och  
har  engagerat  sig  i  dessa  frågor  sedan  dess.  Efter  musikstudierna  läste  hon  ett  annat  ämne  
på  grundnivå,  mest  därför  att  det  gav  henne  möjligheten  att  bli  mera  aktiv  i  olika  rörelser  
och  samhällsinitiativ.  Ett  regeringsbyte  som  medförde  en  drastisk  minskning  av  finansiellt  
stöd  till  alla  projekt  hon  var  involverad  i  tvingade  henne  att  slå  in  på  en  annan  
karriärbana.  Hon  påbörjade  doktorandutbildningen  i  det  ämne  som  hon  nu  undervisar  i,  
disputerade  och  fick  anställning  vid  ett  mindre,  men  välrenommerat  universitet  i  sitt  
hemland.  Där  etablerade  hon  bland  annat  genusstudier  som  ett  studieprogram.  Efter  
några  år  erhöll  hon  en  fast  anställning.  Hennes  forskning  har  inneburit  många  
forskningsresor  och  vistelser  utomlands,  i  Asien  och  Europa  men  även  i  Sverige.  Som  
ansvarig  för  många  projekt  började  hon  dock  ägna  alltmer  tid  åt  administrativa  uppgifter,  
och  den  egna  forskningen  hamnade  på  efterkälken.  När  en  professur  utlystes  i  Uppsala  för  
några  år  sedan  uppmuntrade  hennes  mamma  henne  att  lämna  in  en  ansökan.  Till  slut  
gjorde  hon  det  och  utnämndes  till  professor.    

Faktorer  som  spelar  roll  

Jag  frågade  Marion  om  hennes  kön  /  genus  hade  haft  betydelse  i  hennes  liv.  Det  fanns  
inget  tvivel  att  så  var  fallet.  På  det  akademiska  planet  fick  kvinnor  prestera  mer,  de  fick  
”prestera  dubbelt  så  mycket  som  män  för  att  bli  uppmärksammade”,  men  ”lyckligtvis  var  
det  inte  svårt”.  Vad  som  dock  hjälpt  henne  var  att  hon  är  en  mycket  aktiv  och  bestämd  
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person.  Involveringen  i  kvinnofrågor  och  homorörelsen  hade  utan  tvivel  gett  henne  
självförtroende:    

Jag  är  en  duktig  talare,  jag  är  ganska  dominant,  folk  brukar  inte  jävlas  med  mig  särskilt  
ofta,  jag  är  bra  på  att  försvara  mig  själv.  Jag  antar  att  saker  hände,  men  om  de  hände  så  
hände  de  troligen  i  det  tysta.  

Dessutom  hade  det  varit  viktigt  för  hennes  livsbana  att  hon  var  lesbisk.  Hon  hade  alltid  
pratat  öppet  om  sin  sexualitet,  även  när  hon  ansökte  om  fast  anställning.  Hon  hade  aldrig  
känt  sig  diskriminerad  på  grund  av  sin  sexuella  läggning.  Tvärtom,  folk  brukade  ”vara  
rädda”  och  vågade  inte  bråka,  vilket  visat  sig  vara  mycket  fördelaktigt  för  hennes  liv.    

   En  annan  faktor  som  gynnat  henne  var  att  hennes  föräldrar  var  akademiker.  På  grund  
av  detta  visste  hon  hur  man  skulle  formulera  frågor  för  att  bemötas  med  respekt  och  få  
gehör.  Många  av  hennes  väninnor  hade  varit  mindre  lyckligt  lottade  och  upplevt  problem  
för  att  de  var  ”lesbiska,  pratade  med  en  osäker  röst,  olika  sorters  dumma  grejer”.    

   En  viktig  faktor  var  dessutom  att  hon  redan  var  lite  äldre  när  hon  började  sin  
akademiska  karriär.  Hon  hade  haft  hand  om  många  olika  projekt  innan,  skaffat  
forskningsmedel,  osv.  Den  erfarenheten  hade  hon  nytta  av  när  hon  fick  anställning  vid  
universitetet.  För  kvinnor  som  inte  haft  några  erfarenheter  utanför  universitetet  eller  haft  
jobb  där  de  kände  sig  ”empowered”  var  akademin  en  svår  arbetsplats  med  många  
”konstiga  regler”.  Och  så  fick  man  inte  glömma  att  universitetskarriären  bara  var  ett  av  
många  alternativ  som  fanns.  

   Självsäkerhet  och  självtillit  var  alltså  viktiga  förutsättningar  för  framgång  inom  
akademin.  I  Sverige  blev  hon  förundrad  över  hur  tillbakadragna  och  tysta  hennes  
kvinnliga  doktorander  var  i  gruppdiskussioner,  även  om  de  var  lika  intelligenta  som  alla  
”alfahannar”  som  ”alltid  hade  någonting  att  säga  och  sa  det  med  hög  röst,  avbröt  och  tog  
mycket  plats”.  Samma  beteendemönster  fanns  dock  inte  bland  professorer.  Kvinnliga  
professorer  var  kanske  mindre  energiska  i  debatten,  och  männen  betedde  sig  lite  mer  
utagerande,  men  det  fanns  många  starka  kvinnor  som  ”inte  brukade  stå  ut  med  
fånigheter”.  Och  så  undrade  hon  om  äldre  män  kanske  inte  kommit  över  den  chock  de  
känt  på  60-‐‑  och  70-‐‑talet  när  deras  fruar  plötsligt  ”övergav  dem  för  att  göra  något  annat”.  
De  bekänner  sig  till  jämställdhet,  men  lever  inte  alltid  upp  till  sina  ideal.    

Professorsegenskaper  och  nätverk    

Jag  ställde  frågan  om  hon  trodde  att  studenter  förväntade  sig  andra  egenskaper  hos  en  
kvinnlig  än  en  manlig  professor.  Marion  förmodade  att  det  var  så:  

Studenter  förväntar  sig  att  kvinnor  visar  mer  förståelse  för  deras  problem.  Ibland  kan  det  
vara  specifika  kvinnorelaterade  problem  som  sexuellt  våld,  vilket  kanske  är  förståeligt.  
[...]  Det  blev  påtagligt  vid  Institutionen  för  kvinno-‐‑  och  genusstudier.  Delvis  var  
studenterna  intresserade  av  kvinnofrågor,  delvis  ville  de  vara  någonstans  där  de  
förmodade  att  folk  skulle  vara  trevligare  mot  dem.  Men  vi  var  inte  alltid  trevligare,  vi  var  
på  universitetet.  Så  deras  förväntningar  stämde  inte  överens  med  verkligheten.  [...]  De  
tyckte  att  vi  skulle  vara  mer  gulliga.  [...]  Många  kvinnor  är  inte  särskilt  gulliga.  Och  jag  
har  träffat  kvinnliga  professorer  som  var  hemska  –  precis  som  några  manliga  professorer.  
De  var  okollegiala,  talade  illa  om  andra  och  vägrade  att  hjälpa  till  och  göra  sitt.  [...]  
Kvinnor  var  dock  lite  mer  socialiserade  för  att  hjälpa  och  ge  stöd.  [...]  Men  jag  minns  även  
några  män  som  var  generösa,  fantastiska  kollegor.  De  är  kanske  lite  färre,  men  de  finns.  
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Några  kvinnliga  professorer  visade  säkerligen  mer  förståelse,  vilket  Marion  tyckte  var  
”ganska  bra”.  Men  om  man  förväntade  sig  att  alla  kvinnor  skulle  vara  mer  empatiska  
kunde  det  bara  leda  till  besvikelse.    

   En  viktig  förutsättning  för  framgång  inom  akademin  är  goda  kontakter  och  
professionella  nätverk.  För  Marion  hade  hennes  engagemang  i  kvinnorörelsen  haft  stor  
betydelse:  

Jag  hade  så  många  kontakter.  Jag  är  involverad  i  [NAMN  PÅ  ORGANISATIONEN],  ett  
gigantiskt  internationellt  nätverk,  och  var  ordförande  för  organisationen  ett  tag.    

Och  så  berättade  hon  hur  den  organisationen  kom  till:  
Den  grundades  som  ett  alternativt  nätverk  eftersom  kvinnor  uteslöts  från  [NAMN  PÅ  
ORGANISATIONEN].  Anledningen  var  att  efter  [NAMN  PÅ  ORGANISATIONEN]  årliga  
möten  så  anordnades  en  jakthelg  i  vilken  alla  män  deltog,  och  där  alla  viktiga  uppgörelser  
träffades.  Kvinnorna  var  så  irriterade  att  de  grundade  sin  egen  organisation,  som  också  
begav  sig  ut  i  naturen;  men  de  vandrade,  de  jagade  inte.    

Den  nya  organisationen  blev  snabbt  en  viktig  mötesplats  för  kvinnor,  den  har  underlättat  
för  dem  att  utveckla  nätverk  och  erbjudit  mentorsskap.    

   Värdefulla  kontakter  kunde  hon  dessutom  knyta  inom  lesbiska  nätverk,  där  hon  
träffade  människor  från  samhällets  alla  skikt.      

   I  Sverige  är  det  svårare  för  henne  att  skapa  kontakter  och  bilda  nätverk,  på  grund  av  
flera  orsaker.  För  det  första  räcker  hennes  kunskaper  i  svenska  inte  till  än,  så  ibland  känns  
det  närmast  ”infantiliserande”  i  möten.  För  det  andra  hade  folk  i  hennes  ålder  redan  
tillräckligt  med  kompisar  och  vänner  och  behövde  inte  fler.  Slutligen  visste  hon  inte  hur  
nätverk  och  ”systemet”  fungerade  i  Sverige.  Med  flytten  hit  bröts  de  kontakter  som  hon  
hade  ackumulerat  under  sina  år  i  hemlandet,  och  det  var  som  om  hon  hade  ”gett  bort  allt  
socialt  kapital”  hon  hade  haft.  

Välfärdsstatens  för-‐‑  och  nackdelar  

Mycket  i  vårt  samtal  kretsade  kring  Marions  intryck  av  den  akademiska  vardagen  i  
Sverige  och  jämförelser  med  hemlandet.  Den  svenska  välfärdsmodellen  hade,  tyckte  hon,  
både  för-‐‑  och  nackdelar.  Högskoleutbildningen  var  inte  förbehållen  enbart  de  rika  och  
socialt  avancemang  var  faktiskt  möjligt  i  Sverige.  Alla  tog  långa  semestrar,  stannade  
hemma  när  de  eller  deras  barn  var  sjuka,  doktorander  blev  gravida,  både  kvinnliga  och  
manliga  doktorander  tog  föräldraledigt.  Som  ”gammal  socialist”  tyckte  hon  att  det  var  
bra,  men  samtidigt  var  hon  orolig  över  konsekvenserna.  Doktorander  som  var  så  
fokuserade  på  omsorg  om  barnen  hade  inte  tid  att  komma  till  institutionen,  bygga  upp  en  
gemenskap,  umgås  med  varandra  på  kvällen  och  diskutera  utvecklingen  inom  ämnet  över  
ett  glas  öl.    

Sverige  –  ett  jämställt  land?  

Marion  tyckte  att  genusfrågor  har  ”institutionell  status”  i  Sverige.  De  spelar  roll  och  tas  
upp  i  alla  sammanhang,  rutinmässigt  kanske,  men  de  är  alltid  på  dagordningen.  Samtidigt  
är  det  naturligtvis  inte  lätt  för  män  att  främja  jämställdhet  när  en  nyanställning  hotar  deras  
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egen  framtid  vid  universitetet.  De  protesterar  inte  offentligt,  men  klagar  när  de  är  bland  
vänner:  

Allt  accepteras  inte  utan  gnäll,  men  de  gnäller  kanske  lite  mer  tyst.  

Svenska  universitet  har  dock  varit  mindre  framgångsrika  när  det  gäller  etnisk  mångfald.  
Marion  tyckte  att  det  krävs  stora  strukturella  förändringar  för  att  universitet  i  Sverige  
verkligen  ska  kunna  attrahera  internationella  studenter.    

Klara  
Klara  hade  jag  träffat  innan  vid  flera  universitetsmöten,  men  vi  hade  aldrig  utbytt  mer  än  
artighetsfraser.  Jag  hade  skickat  henne  ett  mejl  med  korta  detaljer  om  mitt  projekt  och  
frågan  om  hon  skulle  vara  intresserad  att  bli  intervjuad.  Hon  tackade  ja  och  en  tid  för  
intervjun  bestämdes.  Vi  träffades  på  Klaras  kontor,  sent  på  eftermiddagen.  Jag  hade  haft  
mycket  att  göra  hela  dagen,  det  var  30  grader  varmt  ute,  men  temperaturen  på  Klaras  
kontor  var  angenämt  sval.  Det  var  ett  stort  rum  och  högt  i  tak,  fönstret  stod  öppet,  man  
hörde  fåglar  kvittra  och  barn  som  lekte  på  bakgården.  Vi  satte  oss  vid  ett  bord  i  hörnet,  jag  
fick  ett  glas  vatten  och  så  kunde  samtalet  börja.  Intervjun  varade  i  55  minuter.  

   Klara  växte  upp  på  landsbygden,  i  en  liten  industriort,  i  ett  grannland  till  Österrike.  
Mamman  kom  från  en  urban,  borgerlig  miljö,  pappan  från  ett  arbetarhem.  Bägge  
föräldrarna  hade  utbildat  sig  till  konstnärer  och  arbetade  som  konstnärer,  och  hade  
drömmar  om  att  dottern  skulle  följa  i  deras  fotspår.  Men  för  Klara  stod  det  klart  att  hon  
ville  studera  vid  universitetet.  Hon  gick  i  gymnasieskolan,  tog  studenten  och  började  läsa  
konstvetenskap  och  antropologi.  Det  blev  inte  som  hon  hade  tänkt  sig.  1900-‐‑talskonsten  
fanns  inte  med  på  läroplanen,  föreläsningarna  var  mycket  teoretiska  och  när  hon  hade  
klarat  alla  kurser  i  medeltidskonst  fanns  ingenting  kvar  som  intresserade  henne.  Eftersom  
hon  alltid  varit  intresserad  av  Östeuropa  flyttade  hon  till  Wien,  vilket  var  det  närmaste  
hon  kunde  komma  den  regionen  under  den  tid  då  järnridån  fortfarande  fanns.  
Studentkullarna  i  Wien  var  dock  jättestora,  folk  satt  på  golvet  i  överfyllda  
föreläsningssalar,  så  hon  var  redo  att  ge  upp,  när  en  studiekompis  rekommenderade  
föreläsningar  hos  en  professor  i  ett  annat  ämne.  Hon  gick  dit,  det  var  ”fantastiskt  
kaotiskt23”,  men  innovativt  och  spännande.  Till  slut  blev  det  dock  alltför  kaotiskt  för  
henne,  så  hon  flyttade  tillbaka  till  hemlandet  och  fortsatte  sina  studier  på  ett  universitet  i  
en  liten  universitetsstad.  Hon  kom  dessutom  vid  en  tid  när  många  pionjärer  inom  ämnet  
undervisade  vid  universitetet,  då  nya  metoder  introducerades  och  nya  läroplaner  infördes,  
som  skulle  prägla  hennes  liv  som  forskare  och  även  som  lärostolsinnehavare:  Nyligen  
hade  de  infört  en  liknande  undervisningsstruktur  vid  hennes  institution  i  Graz.  När  hon  
hade  avslutat  sina  magisterstudier  uppmuntrade  Klaras  handledare  henne  att  stanna  kvar  
vid  universitetet  och  disputera.  Tanken  var  att  hon  skulle  utvidga  magisterarbetet,  men  
sedan  föll  Berlinmuren  och  gränserna  till  Östeuropa  öppnades,  så  avhandlingen  fick  ett  
helt  nytt  tema.  Efter  disputationen  var  hon  först  arbetslös.  Det  hände  ”jätteofta”  under  
hennes  karriär  att  hon  var  arbetslös,  något  man  ju  försöker  dölja  på  CV:et,  ”men  så  är  det  
nu  i  verkligheten”.  Senare  fick  hon  anställning  som  forskarassistent  vid  universitetet,  som  
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vikarie.  Hon  deltog  i  flera  forskningsprojekt,  blev  arbetslös  igen,  engagerade  sig  i  olika  
kulturprojekt,  ibland  som  volontär,  ibland  som  frilansande  forskare,  innan  hon  blev  
ansvarig  för  ett  stort  projekt  i  sin  födelsestad.    

   Så  småningom  insåg  hon  dock  att  hon  behövde  något  mer  att  falla  tillbaka  på  och  skrev  
en  habilitationsavhandling,  fick  anställning  vid  ett  universitet,  där  hon  åter  ledde  ett  stort  
projekt.  Hon  kunde  även  anställa  en  doktorand  som  medarbetare,  så  det  var  ”lyxigt  att  
kunna  forska  på  detta  sätt”.  Till  Graz  kom  hon  för  några  år  sedan  när  en  professur  
utlystes.  Österrike  kände  hon  till  från  studietiden,  landet  stod  henne  ”mentalitetsmässigt  
nära”,  hon  kände  även  till  institutionen  och  flera  forskare  där,  så  då  tänkte  hon  ”varför  
inte  söka”.  Men  det  tog  ändå  ett  tag  tills  hon  förstod  vad  den  nya  tjänsten  innebar  och  hur  
systemet  och  hierarkierna  fungerade.    

Professorsstatus,  hierarkier  och  det  nyliberala  universitetet  

Det  fanns  ingen  tvekan  om  att  professorstiteln  gjorde  skillnad,  särskilt  i  ett  land  som  
Österrike  där  titlar  och  hierarkier  var  så  viktiga.  Klara  tyckte  dock  att  titeln  var  ”lite  
ohanterlig”  och  använde  den  därför  enbart  i  vissa  sammanhang.  Exakt  vilken  status  
hennes  professur  medförde  förstod  hon  inte  omedelbart.  Hon  hade  det  svårt  att  förstå  
skillnaden  mellan  sin  professorstjänst  och  alla  befordrade  professorer  som  inte  tillhörde  
den  ”riktiga”  professorskåren.    

   Vad  gällde  universitetets  inställning  till  kvinnor  hade  hon  sett  att  kvinnliga  professorer  
fortfarande  inte  alltid  betraktades  som  helt  i  paritet  med  män.  De  bemöts  ”på  ett  annat  
sätt,  man  pratar  om  dem  på  ett  annat  sätt,  man  ser  dem  inte,  man  rycker  på  axlarna  åt  
dem”.  Vid  sin  institution  har  hon  däremot  alltid  känt  sig  välkommen  och  blivit  tagen  på  
allvar  av  alla  manliga  befordrade  professorer,  som  varit  där  en  lång  tid  och  nu  fick  
acceptera  en  kvinna  som  professor.  Där  var  det  ”ett  helt  fantastiskt  arbetsklimat”,  för  
vilket  hon  var  ”oändligt  tacksam”  mot  sina  kollegor.    

   Vad  som  slog  henne  när  hon  kom  var  den  starka  hierarkiska  strukturen  i  alla  möten  
med  fakultetsledningen.  Det  ämnesområde  som  hon  representerade  hade  låg  status  inom  
universitetet.  Det  var  inte  bara  ett  ”typiskt  kvinnoämne”  utom  nedvärderades  och  
förlöjligades  på  grund  av  de  teman  som  man  forskade  om,  de  var  ”för  vardagliga”.  
Dessutom  gav  det  nya,  nyliberala  universitetet  fakultetsledningen  stor  makt,  som  de  
verkade  utnyttja  till  fullo.  Allt  och  alla  skulle  hela  tiden  utvärderas  och  bedömas  enligt  
regler  som  infördes  på  ett  mycket  godtyckligt  sätt.  Klara  citerade  ett  exempel  för  att  visa  
hur  det  gick  till:  

Om  vi  säger  så,  även  om  jag  inte  har  varit  här  länge,  eller  kanske  även  på  grund  av  det  
faktum  att  jag  tog  språnget  från  det  gamla,  traditionella  universitetet  rakt  in  i  det  nya,  
nyliberala,  har  jag  verkligen  uppmärksammat  alla  de  nya  kontrollmekanismer  som  det  
nyliberala  synsättet  har  medfört.  Delvis  är  de  jättesubtila,  delvis  mindre  så.  Och  en  av  de  
incidenter  där  jag  blev  jättearg  och  protesterade  var  ett  stipendium,  det  var  på  en  tid  när  
sådana  fortfarande  fanns.  Som  brukligt  var  skulle  en  forskningsrapport  inlämnas,  och  
plötsligt  fick  handledarna  ett  brev  som  uppmanade  dem  att  vara  särskilt  uppmärksamma  
på  om  deras  doktorander  verkligen  avslutade  sin  doktorsavhandling.  Jag  vet  inte  om  det  
verkligen  är  ett  problem,  men  senare  gick  det  upp  för  mig  att  det  hela  gick  ut  på  att  
kontrollera  om  professorerna  gav  doktoranderna  tillräckligt  med  stöd.  Det  var  litet  
märkligt.  Sedan  blev  vi  bjudna  till  ett  samtal,  en  etappbedömning.  Jag  fick  infinna  mig  till  
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två  sådana  samtal  tillsammans  med  mina  doktorander.  En  av  dem  hade  fått  stipendiet  
tidigare,  så  hon  föll  inte  ens  under  samma  kategori,  men  hon  sökte  mer  pengar  för  att  
kunna  göra  utlandsstudier.  Och  under  detta  samtal  förstod  man  att  vi  hade  inkallats  för  
att  utvärderas  och  övervakas,  det  gick  så  långt  att  [NAMNET  PÅ  EN  AV  DEKANENS  
MEDARBETARE]  ställde  frågor  angående  innehållet  i  doktorsavhandlingarna,  vilket  
kanske  inte  riktigt  är  hennes  område.  Om  man  vill  ha  utvärderingar,  då  borde  man  
rekrytera  utomstående.  Att  man  skulle  ha  sådana  konstiga  kontrollsamtal  med  båda  
dekanerna  kändes  otrevligt.  

När  den  ena  doktoranden,  som  undersökte  en  typiskt  kvinnlig  verksamhet,  framförde  att  
hon  hade  barn  och  därför  inte  kunde  ägna  så  mycket  tid  åt  sin  doktorsavhandling,  
påpekade  dekanen  att  även  han  hade  familj,  men  ändå  orkade.  När  Klara  i  ett  senare  möte  
med  honom  påpekade  att  hon  kände  sin  auktoritet  som  handledare  undergrävd  av  
honom,  vilket  hon  inte  var  beredd  på  att  acceptera,  verkade  han  inte  förstå.  I  stället  kom  
några  sarkastiska  kommentarer  som  anspelade  på  doktorandens  forskningsämne.  Hade  
hon  varit  man,  tror  Klara,  ”hade  samtalet  förts  på  ett  annorlunda  sätt”.    

En  professors  vardag:  idealbilden  och  verkligheten  

Karriärvägen  inom  akademin  hade  varit  krokig  för  Klara.  Efter  disputationen  dröjde  det  
länge  tills  hon  fick  anställning  vid  ett  universitet.  Ibland  sökte  hon  utannonserade  tjänster  
och  gick  på  jobbintervjuer,  men  hon  gjorde  det  inte  regelbundet.  Delvis  var  orsaken  att  
många  tjänster  utlystes,  men  universitetet  hade  redan  bestämt  i  förväg  vem  som  skulle  få  
tjänsten,  det  förstod  hon  så  småningom.  Och  det  var  inte  bra  för  nerverna.  Att  söka  en  
tjänst  betydde  dessutom  att  ”man  måste  engagera  sig,  vara  beredd  att  flytta,  att  lämna  allt  
och  ställa  in  sig  helt  och  hållet  på  karriären”.  Och  det  kunde  hon  inte  alltid.    

   Vad  angår  bilden  av  henne  som  professor  och  egenskaper  som  en  professor  borde  
besitta,  berättade  Klara  att  hon  var  förvånad  över  hur  lite  tid  hon  hade  för  sin  forskning.  
Hon  fick  svara  på  helt  olika  frågor  hela  tiden,  syssla  med  diverse  uppgifter;  ”multi-‐‑
tasking”,  tyckte  hon,  räckte  inte  till  som  beskrivning  för  hur  det  var.    

   Viktiga  professorsegenskaper  var  empati  och  intresse  för  många  olika  teman  inom  
ämnet.  Empati  behövdes  ”så  att  man  kan  leva  sig  in  i  människors  situation”,  framförallt  
för  att  kunna  visa  ”  förståelse  för  studenterna”  och  inte  ”göra  dem  rädda  så  att  de  inte  
vågar  säga  något”.  Många  olika  intressen  var  nödvändiga  ”så  att  man  inte  undervisar  om  
samma  sak  varje  termin”.  Gör  man  det  nämligen,  blir  det  inte  bara  ”tråkigt”,  utan  det  ”får  
även  institutionen  att  stanna”.  Man  måste  älska  ämnet  och  övertyga  alla  om  att  ”vårt  ämne  
är  det  bästa  i  världen”,  som  hon  skrattande  tillfogade.    

   Hon  hade  inte  varit  institutschef  ännu  med  ansvar  för  personalen,  men  visste  att  
delegera  arbeten  och  tilldela  uppgifter  var  något  ”man  också  måste  lära  sig”.  

Prestationer  och  att  våga  

Som  kvinna  måste  man  definitivt  vara  bättre,  tyckte  Klara.  Utan  stöd  och  kollegiala  
nätverk  kom  man  ingenstans:    

Konkurrensen  bland  kollegor  har  blivit  mycket  hårdare,  som  jag  ser  det.  Man  behöver  
kollegiala  nätverk,  och  då  blir  det  kvinnliga  nätverk.  Men  kvinnor  är  lika  tuffa  
konkurrenter,  måste  man  nu  medge.  
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Jag  frågade  om  kvinnliga  nätverk  verkligen  fungerade.  Man  hade  ju  hört  talas  om  att  
kvinnor  inte  var  bra  på  att  samarbeta.  Klara  menade  att  ”det  varierar”,  dock  insisterade  
hon  att  ”utan  litet  solidaritet  funkar  det  överhuvudtaget  inte”:    

Sättet  på  vilket  man  omnämns,  eller  citeras  eller  citeras  i  en  fotnot,  eller  får  positiva  och  
negativa  recensioner,  det  är  mycket  subtilt,  och  det  är  hemskt,  hemskt  bland  kvinnor  och  
mot  kvinnor.    

Unga  män  och  unga  manliga  forskare  hade  ”en  helt  annan  habitus”,  de  kunde  skrävla  om  
banala  grejer,  och  gjorde  karriär.  Vill  man  att  kvinnor  ska  lyckas,  får  man  erbjuda  dem  
stöd:  

Ja,  jag  tycker  min  roll  innebär  att  jag  ska  uppmuntra  [kvinnliga]  studenter,  i  princip  alla,  
att  tillägna  sig  ärlig  forskning,  och  att  uppmärksamma  strukturerna.  Det  gör  jag  i  mitt  
privatissimum.  [...]  Vad  som  är  viktigt,  när  det  handlar  om  forskning  och  skrivandet,  om  
vetenskapliga  krav  på  hur  man  skriver,  är  att  man  törs  skriva  det  som  man  tänker.  Det  är  
en  jättestor  utmaning,  att  inte  vara  vag,  att  bedriva  mycket  konkret  forskning,  skriva  ner  
sina  tankar,  där  finns  så  mycket  makt.    

Bristande  självförtroende  var  dock  inte  något  typiskt  österrikiskt:  
Jag  tror  hellre  att  det  finns  i  hela  världen,  att  kvinnor  har  känslan  att  det  de  håller  på  med  
inte  duger,  att  de  inte  kan,  och  att  deras  språk  inte  duger,  att  de  känner  sig  tvungna  att  
anamma  den  vetenskapliga  stilen,  skriva  en  oförståelig  kod.  Nyligen  hade  jag  ett  samtal  
med  en  ung  [kvinnlig]  doktorand  som  vill  söka  forskningspengar  från  universitetet  och  
skrev  en  ansökan,  och  jag  sa  till  henne,  jag  förstår  inte  vad  du  vill,  du  måste  använda  
korta  meningar,  och  skriva  på  ett  vis  så  att  de  som  har  pengar  att  ge  förstår  vad  du  vill  
göra.  Då  sa  hon,  men  så  kan  jag  inte  skriva  det  för  då  blir  jag  angripbar.  Så  funkar  det.  

Män  hade  alltså  större  självförtroende.  De  skrev  ”vetenskapligt  strunt  med  stort  
självförtroende”;  kvinnor  däremot  skrev  ”samma  strunt  utan  självförtroende”.  Men  det  
finns  en  skillnad:  ”Män  klarar  sig,  då  spelar  det  ingen  roll.  Man  blir  bara  förbannad.”  

Helena  
Helena  hade  jag  träffat  många  gånger  i  professionella  sammanhang,  men  vi  hade  aldrig  
pratat  om  privata  angelägenheter.  För  intervjun  bestämde  vi  träff  på  en  restaurang.  Det  
var  en  fin  sommarkväll,  så  vi  satt  ute  på  terrassen,  njöt  av  den  goda  maten  och  
småpratade.  Sedan  tog  jag  fram  min  inspelningsapparat  och  stämningen  blev  lite  mer  
formell.  Samtalet  varade  i  65  minuter.  

   Som  barn  ville  Helena  läsa  medicin,  eftersom  hennes  far  var  läkare  och  även  hennes  
mammas  yngste  bror,  som  bodde  hos  dem  och  bara  var  elva  år  äldre  än  Helena,  läste  
medicin.  Samtidigt  hade  hon  en  talang  för  språk.  Alla  tyckte  att  hon  skulle  följa  i  sin  
mammas  fotspår,  hon  var  tolk.  Mamman  dog  dock  när  Helena  bara  var  tretton  år  gammal.  
Då  flyttade  hon  till  sin  mammas  äldre  bror,  som  var  gymnasielärare,  och  gav  upp  tanken  
på  medicin.  Efter  studenten  läste  hon  språk  ett  år.  För  att  förbättra  sina  språkkunskaper  
flyttade  hon  utomlands,  tog  olika  jobb,  först  som  sekreterare,  sedan  som  försäljare,  och  till  
sist  öppnade  hon  en  bar  med  en  pojkvän.  Under  den  tiden  hade  hon  lärt  sig  landets  språk  
så  förträffligt  att  hon  anställdes  som  språkgranskare  vid  ett  statligt  företag.  Hon  bestämde  
sig  att  återuppta  sina  universitetsstudier,  och  fick  en  doktorandtjänst  som  just  hade  
utlysts.  I  rask  takt  tog  hon  de  nästa  karriärstegen.  Till  slut  avlade  hon  habilitationen  och  
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blev  befordrad  till  professor.  Till  Graz  kom  hon  för  några  år  sedan  som  tidsbegränsad  
professor24.    

Fler  hierarkier  

Det  som  verkligen  slog  Helena  när  hon  först  kom  till  Graz  var  hur  starkt  
hierarkitänkandet  var.  Hierarkierna  var  påtagliga  överallt.  Där  hon  varit  professor  innan  
var  de  flesta  forskare  på  samma  nivå  och  ansvaret  fördelat  på  ett  mycket  jämnare  sätt.  Var  
och  en  hade  sitt  ansvarsområde,  och  så  turades  man  om.  Helena  själv  hade  varit  
ERASMUS-‐‑koordinator  och  även  föreståndare  för  institutionen  under  en  period.  Det  fanns  
naturligtvis  undantag,  ”folk  som  tror  de  är  märkvärdiga25”,  som  ”tränger  sig  fram”  och  
kräver  särskild  uppmärksamhet,  men  i  huvudsak  hjälptes  alla  åt.  

   I  Graz  förväntades  hon  anta  en  traditionell,  auktoritär  professorsroll,  vara  tydlig  och  
bestämd,  vilket  var  en  roll  som  hon  inte  alls  gillade.  Hon  var  förvånad  över  den  stora  
distansen  mellan  studenter  och  professorer,  ”hur  rädda  de  är,  hur  mycket  auktoritet  de  
förväntar  sig  och  är  vana  vid”.  För  att  bli  accepterad  och  få  gehör  hade  hon  aldrig  tidigare  
behövt  använda  sin  auktoritet  som  professor.  Även  med  kollegor  och  medarbetare  kändes  
det  oftast  ”olustigt”  när  det  inte  gick  att  kommunicera  med  dem  ”på  ett  normalt,  direkt  
sätt”.  Antingen  fanns  det  en  distans,  eller  så  undvek  de  möten,  eller  så  tillmätte  de  allt  hon  
sa  alltför  stor  betydelse,  eller  tolkade  det  hon  sa  fel  därför  att  hon  var  föreståndare.  
Reaktionerna  var  kanske  förståeliga.  Alla  lektorer  och  docenter  arbetade  mycket  hårt  men  
deras  insatser  uppskattades  inte  av  universitetet,  så  då  fick  de  hitta  på  andra  sätt  att  visa  
att  de  fanns,  sluta  sig  samman  med  andra  och  ”intrigera”.  

   En  ytterligare  effekt  av  de  starkt  hierarkiska  strukturerna  och  den  autokratiska  
ledarskapsstilen  var  att  universitetsledningen  kunde  agera  på  ett  mycket  godtyckligt  sätt.  
Så  kunde  de  införa  nya  regler  när  det  passade  dem,  lova  nya  tjänster  ena  veckan,  ta  
tillbaka  löftet  veckan  därpå.    

   Även  om  hon  avskydde  den  auktoritära  stilen,  hade  hon  själv  nyligen  på  ett  möte  
faktiskt  uppträtt  på  ett  ”mycket  auktoritärt  sätt”.  Men  då  var  det  kanske  ”i  nödvärn  för  att  
förhindra  att  aggressivitet  mot  henne  skulle  uppstå”.  I  alla  fall  var  ”plötsligt  alla  tysta”,  
vilket  Helena  tyckte  var  barnsligt.  Något  liknande  hade  hon  inte  upplevt  sedan  sin  
barndom  när  hennes  pappa  ibland  kunde  ”agera  lite  autokratiskt”  och  även  hennes  mor  
när  hon  ”blev  sur”.  Så  då  tänkte  Helena  att  det  kanske  var  möjligt  för  henne  att  anpassa  
sig  och  faktiskt  anamma  en  annan,  mer  auktoritär  stil.  Men  så  verkade  det  som  om  man  
måste  ”dundra”  hela  tiden,  utan  ”dundrandet”  fick  man  ingenting.  Och  det  ville  hon  inte.    

Kvinnoförakt  och  kvinnors  respons  

En  annan  tydlig  skillnad  mellan  hennes  tidigare  arbetsplats  och  Graz  var  att  kvinnor  fick  
kämpa  mycket  hårdare  i  Graz  för  att  tas  på  allvar.  På  det  vetenskapliga  planet  hade  hon  
                                                                                                                                        
24   I  Österrike  finns  olika  slags  professurer.  En  variant  är  en  tidsbegränsad  professur,  som  utlyses  på  samma  

sätt  som  ordinarie  professurer,  men  som  är  begränsad  till  mellan  två  och  fyra  år.  Ibland  är  det  möjligt  att  
förlänga  tjänsten.    

25   Helena_150709.  
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aldrig  blivit  ifrågasatt,  men  hon  umgicks  inte  mycket  med  andra,  och  därmed  hade  det  
inte  funnits  många  tillfällen  för  nedlåtande  kommentarer  från  hennes  manliga  kollegor.  
Däremot  hade  hon  fått  uppleva  den  nonchalanta  attityden  i  olika  nämnder  och  i  kontakter  
med  fakultetsledningen.  Men  hon  var  inte  ensam  om  den  erfarenheten.  För  några  
månader  sedan  träffades  flera  kvinnliga  professorer  för  att  äta  gemensam  middag.  Och  då  
var  hon  överraskad  över  hur  lika  allas  berättelser  var.  De  hoppades  nu  på  att  bilda  ett  
nätverk  för  att  kunna  stödja  varandra  bättre.  Helena  tyckte  att  sådana  nätverk  verkligen  
behövdes  för  att  motverka  alla  existerande  homosociala  nätverk.  Men  ”då  måste  man  ha  
tid  för  att  gå  och  ta  en  öl,  eller  äta  middag,  eller  börja  ett  samarbete  med  en  annan  
institution”,  vilket  hon  inte  hade.    

   Det  fanns  dock  andra  kvinnliga  professorer  som  inte  verkade  störas  av  männens  
övertag.  En  gång,  efter  ett  fakultetsnämndsmöte,  följde  Helena  med  till  en  restaurang.  Och  
där  blev  hon  helt  chockerad  av  hur  alla  bara  fortsatte  spela  de  roller  de  anammat  tidigare  i  
det  officiella  sammanhanget.  Vid  ena  sidan  av  bordet  satt  folk  som  ”försökte  skölja  ner  sitt  
missnöje  med  öl”,  vid  den  andra  sidan  satt  en  ”dam,  som  är  beundrare  av  en  av  männen  
och  som  attackerade  könsneutralt  språk  på  ett  väldigt  demonstrativt  och  dumt  sätt,  på  ett  
så  häftigt  och  dumdristigt  sätt”  att  det  bara  blev  för  mycket  för  Helena  och  hon  gick  
därifrån.    

   Helena  hade  sina  förmodanden  om  vad  som  kan  ligga  bakom  männens  problem  med  
starka  kvinnor:  De  passar  inte  in  i  den  traditionella  kvinnobilden.  Samtidigt  vill  
universitetet  ha  föreståndare  som  kan  visa  styrka  och  auktoritet  i  sin  position.  Alla  dessa  
motsatta  förväntningar  och  föreställningar  och  ett  starkt  hierarkiskt  system  gör  det  svårt  
för  kvinnor  att  hitta  en  roll  som  passar  dem.  

Forskningsdrömmen,  administrativa  krav  och  empati  

När  hon  tackade  ja  till  professuren  i  Graz  trodde  Helena  att  hon  skulle  kunna  ägna  tid  åt  
sin  forskning  och  samtidigt  få  ny  inspiration  från  de  forskare  som  var  verksamma  vid  
institutionen.  Verkligheten  blev  annorlunda.  Helena  fick  agera  som  handledare  till  ett  stort  
antal  mastersstudenter  och  även  ta  över  rollen  som  föreståndare.  Hon  hade  varit  
föreståndare  innan,  men  i  Graz  innehöll  denna  roll  många  representativa  uppgifter,  vilket  
hon  inte  gillade,  det  var  ”mentalt  påfrestande”.    

   Nära  slutet  av  intervjun  kom  vi  in  på  relationerna  mellan  henne  och  studenterna  igen.  
Helena  tyckte  att  en  av  hennes  styrkor  var  att  ”visa  empati”:  

Vi  pratade  tidigare  om  hur  man  behandlar  och  umgås  med  studenter.  När  jag  förberedde  
mig  för  min  universitetskarriär  läste  jag  mycket  om  pedagogik  och  didaktik,  och  där  
beskrevs  auktoritära  relationer  som  jag  träffade  på  här  men  aldrig  hade  sett  förut.  [...]  Vi  
lärde  oss  att  vi  måste  anpassa  oss  till  studenterna,  och  det  gjorde  jag  hela  tiden.  Jag  hade  
alltid  en  bra  kontakt  med  studenter,  fick  bra  kursvärderingar,  och  det  var  viktigt  för  mig,  
kanske  även  på  grund  av  att  jag  började  så  sent,  och  fick  lära  mig  mycket  på  en  relativt  
kort  tid,  och  verkligen  försökte  göra  detta.  Det  är  helt  annorlunda  här.  

Men  empati  verkade  inte  vara  en  eftersökt  egenskap  i  Graz.  Där  hörde  empati  inte  till  
professorrollen  utan  var  ett  tecken  att  man  var  svag.  
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Sophia  
Sophia  och  jag  har  känt  varandra  länge.  Vi  har  samarbetat  i  olika  projekt,  träffats  ibland  
för  att  äta  lunch  eller  dricka  kaffe  och  prata  om  såväl  yrkesrelaterade  frågor  som  privata  
ting.  För  intervjun  hade  vi  bestämt  träff  på  ett  trädgårdscafé.  Det  var  en  fin  sommardag,  vi  
satt  i  trädgården  bakom  huset,  under  ett  gammalt  träd,  fåglarna  kvittrade  och  stämningen  
var  väldigt  avslappnad.  Intervjun  varade  i  85  minuter.  

   Sophia  växte  upp  i  en  industristad  i  ett  arbetarklasshem.  Efter  grundskolan  antogs  hon  
till  en  gymnasieskola  för  flickor,  vilket  visade  sig  ha  stor  betydelse  för  hennes  livsbana.  
Hon  var  den  första  i  släkten  som  tog  studenten.  Sedan  studerade  hon  på  ett  universitet  i  
sitt  hemlands  huvudstad  innan  hon  kom  till  Graz,  fick  anställning  vid  universitetet  först  
som  lärare  och  sedan  som  lektor.  Hon  skrev  sin  doktorsavhandling  och  lite  senare  sin  
habilitationsavhandling  ”för  att  kunna  handleda  doktorander26”.  När  professuren  utlystes  
tänkte  hon  att  hon  väl  kunde  lämna  in  en  ansökan.  Själva  utseendeprocessen  blev  
påfrestande,  med  förnedringar  och  allmän  desillusionering.  

Intra-‐‑agerande  kategorier27  

Jag  inledde  vårt  samtal  med  att  gratulera  Sophia  till  utnämningen  till  professor  och  
konstaterade  att  jag  var  jätteglad  när  jag  hörde  att  hon  till  slut  fick  tjänsten.  Sophia  kom  
snabbt  in  på  varför  hennes  nominering  hade  väckt  så  många  känslor:  Hon  var  ”ung,  
kvinna,  [NAMNET  PÅ  HEMLANDET]  medborgare”  och  hennes  ämne  hade  ingen  
prestige  och  togs  inte  på  allvar.  Det  sistnämnda  hade  dock  både  för-‐‑  och  nackdelar:  

Åt  ena  sidan  är  detta  en  nackdel,  åt  annan  sida  hjälper  det  mig.  [MANLIG  PROFESSORS  
NAMN]  skulle  aldrig  ha  tillåtit  att  jag  sökte  en  professorstjänst  i  [ÄMNET],  men  
[SOPHIAS  ÄMNE]  är  helt  ok.  Så  de  tar  mig  inte  på  allvar,  eftersom  de  inte  tar  ämnet  på  
allvar,  så  det  har  ingenting  med  genus  att  göra.  De  vill  inte  slösa  bort  värdefull  tid  på  
någon  som  är  sååååå  icke-‐‑relevant,  så  oviktig.  Enligt  deras  åsikt  är  jag  ingen  riktig  
akademiker.  

Att  de  tyckte  sig  kunna  bedöma  en  annan  persons  akademiska  disciplin  var  för  Sophia  ett  
tecken  på  ”förmätenhet  och  arrogans”.    

   Att  vara  kvinna  var  däremot  definitivt  en  nackdel.  När  Sophia  kom  till  Österrike  för  
många  år  sedan  kändes  det  som  att  ”gå  tillbaka  i  tiden  20  år”.  Och  det  hade  inte  blivit  
mycket  bättre:  

Alla  kommentarer  som  fälls,  de  är  så  nedlåtande  men  anses  acceptabla.  Studenter  tycker  
att  könsneutralt  språk  är  irrelevant.  Jag  blir  så  arg  när  de  inte  förstår  vad  detta  
symboliserar,  kvinnors  osynlighet.    

                                                                                                                                        
26   Sophia_150703.  
27   Lykke  (2005:8)  använder  begreppet  ”inter-‐‑agera”  för  att  framhåller  att  interaktion  är  ”något  som  pågår  

mellan  avgränsade  enheter  som  krockar  med  varandra,  men  utan  att  några  ömsesidiga  transformationer  
sätts  igång.  Omvänt  har  intra-‐‑aktion  att  göra  med  en  växelverkan  mellan  icke  avgränsade  fenomen  som  
genomtränger  varandra  och  som  transformerar  varandra  under  samspelet”.  Begreppet,  argumenterar  hon,  
betonar  således  ”intersektionaliteter  mellan  genus,  ras,  etnicitet,  osv”  och  handlar  egentligen  ”  om  
ömsesidiga  processer  där  olika  fenomen  konstruerar  och  transformerar  varandra”.    
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Att  nonchalansen  gentemot  kvinnor,  även  diskrimineringen  av  kvinnor,  allmänt  tolereras  
tyckte  hon  var  ”helt  chockerande”.  Den  diskrimineringen  blev  påtaglig  i  allt,  även  i  
”små  grejer”:  

Och  så  finns  det  små  saker  som  folk  inte  är  medvetna  om.  Vi  har  en  kollega,  en  man,  som  
höll  på  med  sin  doktorsavhandling.  Andra  kollegor  höll  också  på  med  att  skriva  sina  
avhandlingar.  När  det  gällde  honom,  då  var  det  bara  ’stör  honom  inte,  han  är  helt  
upptagen  med  sin  avhandling’.  Om  en  kvinna  tillfrågas  om  hon  har  tid  för  att  göra  något  
extra  och  hon  svarar  ’tyvärr  har  jag  inte  tid’,  då  är  hon  inte  kollegial.  [...]  Kvinnor  
förväntas  vara  vänliga  och  hjälpsamma,  och  göra  allt  som  de  ombeds.  [...]  Om  en  man  
säger  att  han  inte  har  tid,  då  är  det  ok,  för  hans  tid  är  liksom  viktigare.    

Det  var  alla  ”de  små  grejerna”  som  gjorde  att  ”kvinnor  behandlades  olika,  av  kvinnor  lika  
mycket  som  av  män”.  

   Som  resten  av  samhället  ignorerade  universitetet  att  det  fanns  ett  genusproblem.  Ett  
slående  bevis  på  detta  var  att  hon  var  tvungen  att  förhandla  om  sin  lön  som  professor.  
Även  i  detta  sammanhang  spelade  olika  faktorer  in  som  missgynnade  henne:    

För  det  första  är  jag  kvinna,  och  sen  är  jag  [MEDBORGARSKAP],  vi  pratar  aldrig  om  
pengar,  punkt  slut.  

Sophia  har  inga  problem  med  att  strida  för  pengar  till  ett  projekt  eller  studenter,  men  i  
hennes  kultur  var  det  en  ”mardröm”  när  hon  fick  strida  för  sin  egen  betalning.  Dessutom  
var  förhandlingarna  om  lönen    

den  perfekta  platsen  för  att  skapa  en  massiv  löneklyfta  mellan  kvinnor  och  män.  [...]  Som  
kvinna  förväntas  man  vara  ödmjuk,  i  allt  man  gör  och  vill.  Det  var  otroligt  jobbigt  att  ta  
reda  på  hur  mycket  den  genomsnittliga  lönen  för  en  professor  är,  de  uppgifterna  finns  
inte  tillgängliga.    

När  hon  föreslog  samma  lönenivå  som  en  nyanställd  manlig  professor  hade  fått,  blev  det  
rabalder.  Universitetet  hävdade  att  han  var  mycket  bättre  meriterad,  ett  påstående  som  
inte  styrktes  av  meritlistan.  

   Det  kunde  även  finnas  ett  samband  mellan  hur  hennes  prestationer  negligerades  och  
hennes  oförmåga  att  göra  ”self-‐‑promotion”.  Det  var  faktiskt  en  punkt  som  hade  betonats  
under  förhandlingarna  att  hon  fick  marknadsföra  sig  själv  mer.  Det  var  ett  stort  problem  
för  henne.  Hon  tyckte  att  hon  var  som  många  kvinnor  som  bara  ville  ”sätta  igång  och  
arbeta”  och  inte  slösa  bort  tid  med  att  ”basunera  ut  varje  liten  sak  hon  utfört”.  Att  ”skryta”  
låg  just  inte  ”i  kvinnans  natur”.  Män  däremot  –  och  även  vissa  kvinnliga  kollegor  –  
verkade  gilla  att  ”sola  sig  i  den  ära  och  publicitet”  som  själv-‐‑reklamen  kunde  ge.  Men  hon  
visste  att  hon  fick  bli  en  bättre  marknadsförare,  inte  så  mycket  för  sin  egen  utan  för  sitt  
ämnes  skull,  så  att  dess  profil  kunde  lyftas.  

   Eftersom  Sophia  hade  nämnt  att  hennes  föräldrar  tillhörde  arbetarklassen,  frågade  jag  
om  även  klassbakgrund  kunde  vara  en  bidragande  faktor.  Det  tyckte  hon  inte  var  så  i  just  
hennes  fall:  

Jag  är  så  klart  den  första  i  min  familj  som  avslutade  skolan.  Och  i  min  familj  har  vi,  det  är  
delvis  skämtsamt,  men  även  lite  allvarligt,  min  pappa  brukar  förlöjliga  mitt  arbete,  ’du  
arbetar  hemma  hela  tiden,  det  är  inget  riktigt  arbete,  du  vet  inte  vad  hårt  arbete  betyder;  
osv.  [...]  Vi  har  inte  ens  lärare  i  familjen,  så  de  förstår  inte  vad  jag  gör.  Det  handlar  inte  om  
respektlöshet,  det  är  bara  att  min  kulturella  värld  är  helt  främmande  för  dem.    
Vad  som    dock  hjälpte  mig  och  gav  mig  ett  reellt  försprång,  och  fyllde  mig  med  
självförtroende  och  en  känsla  av  berättigat  anspråk,  var  att  jag  gick  i  en  flickskola.  Jag  
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hade  tur.  Det  fanns  en  skola  som  antog  elever  baserat  på  deras  kompetenser  och  inte  
finansiella  resurser.  Och  det  var  avgörande  för  mitt  liv.  [...]  De  var  mycket  
genusmedvetna.  Och  jag  kommer  ihåg  min  första  dag  i  skolan,  då  sa  rektorn  ’välkomna  
alla  till  skolan,  det  är  fantastiskt  att  se  er  alla  här,  jag  vet  att  som  kvinnor  måste  ni  arbeta  
dubbelt  så  mycket  som  alla  andra  för  att  lyckas’.  Och  jag  minns  att  jag  tänkte,  ’vad  är  det  
hon  säger?’.  Jag  förstod  ingenting,  tyckte  hon  var  konstig.    

Under  sin  skoltid  lärde  hon  sig  att  hon  kunde  ”åstadkomma  allt”  så  länge  hon  ville  och  
var  beredd  att  arbeta  hårt  för  sitt  mål.  Hennes  arbetarklassbakgrund  spelade  kanske  in  lite  
grann  med  ”uthålligheten,  hårt  arbete,  den  protestantiska  arbetsetiken”.  Men  hennes  skola  
uppmuntrade  självtillit  och  självförtroende.  Och  så  fick  man  inte  glömma  att  hon  växte  
upp  när  landet  hade  en  kvinnlig  premiärminister  och  en  drottning,  som  sände  ut  starka  
signaler  till  tonåriga  tjejer  och  bekräftade  att  de  kunde  uppnå  toppen.    

Nätverk  och  den  akademiska  diskursen  

Diskrimineringen  av  kvinnor  hade  även  mycket  med  alla  homosociala  nätverk  att  göra.  
Män  ”verkligen  hjälpte  varandra”.  Alla  förväntades  att  följa  männens  normer.  Kvinnor  var  
mer  ”principfasta”.  Sophia  själv  brydde  sig  inte  om  sina  samtalspartners  status  när  hon  
hade  en  viktig  sak  att  framföra.  Men  att  ”säga  vad  man  tycker”  och  ”inte  vara  av  samma  
åsikt”  kunde  vara  till  nackdel.  Och  hon  såg  inte  fram  emot  det  första  mötet  med  
professorskollegiet.  Allt  hon  hade  hört  om  dem  fyllde  henne  med  oro.  Hon  tyckte  inte  att  
de  delade  ett  gemensamt  diskursivt  rum,  och  befarade  att  hon  skulle  känna  sig  ännu  mer  
främmande  och  isolerad  än  nu.  

   Kvinnor  hade  inga  liknande  nätverk  i  Graz  som  där  hon  varit  tidigare,  tyckte  Sophia;  
varför  det  var  så,  det  visste  hon  inte.  En  gissning  var  att  kvinnor  inte  har  det  strategiska  
tänkande  som  behövdes  för  att  skapa  nätverk  av  personer  som  sedan  kunde  vara  till  nytta.  
Själv  hade  hon  nära  kontakter  med  kollegor  utomlands.  Det  var  också  från  dem  hon  fick  
bekräftelse  i  sin  akademiska  roll.  Från  universitetet  i  Graz  fick  hon  ingen.  

Manliga  professorsideal,  kvinnliga  självbilder  –  och  återigen  hierarkier    

Jag  bad  Sophia  att  kort  beskriva  hur  hon  såg  på  sin  roll  som  professor.    
Det  låter  kanske  alltför  banalt,  men  jag  antar  det  handlar  mest  om  att  inspirera  ett  team  till  
framstående  prestationer.  Det  handlar  inte  om  att  föreskriva  för  dem  vad  de  får  göra.  Jag  
har  just  skrivit  en  arbetsbeskrivning  till  en  ny  tjänst,  och  det  jag  vill  är  att  folk  kommer  
med  sina  egna  idéer,  är  självständiga.  Mitt  ansvar  är  att  stödja  dem.  Nu  har  jag  makt,  till  
en  viss  grad.  [...]  Och  detta  ser  jag  som  en  stor  chans.  [...]    Och  naturligtvis  får  man  ägna  
sig  åt  sin  egen  forskning.  Men  det  bisarra  är  att  jag  hade  mer  tid  för  forskning  som  lektor  
än  som  professor.  Efter  min  habilitation  kom  så  många  mer  krav  på  min  tid.  

Eftersom  hon  hade  utnämnts  till  professor  nyligen,  var  en  logisk  följdfråga  om  hon  hade  
märkt  förändringar  i  sin  nya  roll.  Sophia  trodde  att  hon  hade  sett  ”några”:  

Man  förväntas  anpassa  sig  till  en  roll,  att  agera  på  ett  visst  sätt,  klä  sig  på  ett  visst  sätt,  
bete  sig  på  ett  visst  sätt.    

Man  hade  t.o.m.  sagt  till  henne  att  det  inte  var  acceptabelt  att  hennes  studenter  kallade  
henne  för  Sophia,  nu  när  hon  blivit  professor.  Men  hon  tänkte  inte  gå  med  på  detta,  hon  
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gillade  sitt  namn,  så  studenter  kunde  gärna  använda  det.  Annars  fick  hon  väl  hitta  en  
balans  mellan  universitetets  bild  av  den  ideala  professorn  och  hennes  egna  föreställningar.  

   Vad  gäller  kollegornas  beteende  gentemot  henne,  verkade  några  kollegor  vara  lite  
rädda,  andra  ”som  aldrig  visade  respekt  innan”  började  visa  respekt.  Men  då  frågade  hon  
sig,  och  den  frågan  tyckte  jag  var  förknippad  med  hennes  arbetarklassbakgrund:  

Om  de  inte  kunde  vara  trevliga  och  artiga  mot  mig  tidigare,  varför  är  de  trevliga  och  
artiga  nu?    

Sådant  uppvaktande  retade  upp  henne,  de  kollegorna  sjönk  i  respekt  i  hennes  ögon.  
Samtidigt  var  deras  beteende  ett  tecken  på  att  hierarkin  fortfarande  var  stark.  Det  hade  
blivit  särskilt  påtagligt  i  hennes  löneförhandlingar  med  universitetsledningen.  Hon  var  
den  första  som  inte  fick  en  fast  anställning  utan  en  som  ska  omprövas  efter  sex  år.  För  att  
få  fast  anställning  måste  hon  publicera  tio  artiklar  och  generera  100  000  euro  i  
forskningspengar.  Hur  hon  skulle  uppnå  detta  mål  i  ett  ämne  där  det  var  nästan  omöjligt  
att  få  pengar  visste  hon  inte.  Men  allt  detta  visade  att  universitetet  kunde  införa  
godtyckliga  krav  och  nya  regler  när  det  passade  dem.  

   En  sak  som  hon  definitivt  fick  lära  sig  var  att  delegera  arbete.  Hon  hade  alltid  fått  lita  
på  sig  själv,  hade  inget  team  som  kunde  stöda  henne.  Nu  skulle  hon  få  en  assistent  och  ha  
rätt  till  hjälp  från  institutionens  administration.  Hon  var  dock  inte  bra  på  att  begära  hjälp,  
ville  inte  besvära  någon.  Det,  tyckte  hon,  var  något  typiskt  kvinnligt,  eller  kanske  även  en  
nationell  egenskap.    

   Hon  var  också  medveten  om  att  hon  förväntades  visa  mer  empati  som  kvinna.  Några  
manliga  professorer  tydde  väl  empati  som  ett  ”tecken  på  svaghet”,  som  undergräver  
kvalitetsnivån.  För  Sophia  hade  dock  empati  och  förståelse  för  andra  att  göra  med  
medmänsklighet  och  var  en  viktig  del  av  att  vara  ”bildad”.    

   Egentligen  tyckte  hon  att  hennes  nya  status  som  professor  påverkade  andra  mer  än  
henne.  Förutom  detta  hade  utnämningen  till  professor  inte  varit  den  mest  omvälvande  
händelsen  i  hennes  liv.  Det  var  disputationen,  som  hon  avlade  i  sitt  hemland,  som  var  en  
”milstolpe,  intellektuellt,  personligt,  individuellt”  och  verkligen  förändrade  hennes  liv  och  
självbild.    

Ingelore  

För  ungefär  tio  år  sedan  hade  Ingelore  kommit  till  vår  institution  för  att  hålla  ett  föredrag.  
Då  hade  vi  utbytt  några  ord.  I  maj  träffade  jag  henne  igen,  vid  ett  evenemang  där  intyg  
delades  ut  till  kvinnor  som  just  hade  avslutat  ett  mentorsprojekt.  Jag  presenterade  mig  och  
mitt  masterprojekt  och  frågade  om  hon  kunde  tänka  sig  att  delta  i  en  intervju.  Hon  ville  
gärna  medverka  och  så  träffades  vi  på  hennes  balkong  en  varm  sommarkväll.  Från  
balkongen  blickar  man  ut  över  en  stor,  grön  innergård  som  omges  av  fina  
sekelskiftesbyggnader.  Det  var  lugnt,  enbart  några  svalor  flög  tjutande  förbi.  Intervjun  
varade  i  70  minuter.  

   Ingelore  föddes  och  växte  upp  i  en  liten  ort  på  landet.  Mammans  dröm  hade  varit  att  bli  
lärare,  så  självklart  skulle  hennes  dotter  uppfylla  drömmen  om  hon  visade  sig  vara  duktig  
i  skolan.  Och  duktig  var  Ingelore.  Efter  studentexamen  började  hon  utbildningen  till  
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grundskollärare.  Men  efter  två  veckor  visste  hon  att  ”det  inte  var  min  grej28”.  Hon  fortsatte  
ändå  och  tog  examen.  Under  studietiden  hade  hon  lärt  känna  flera  studenter  i  det  ämne  
hon  nu  undervisar  i  och  blivit  intresserad  av.  Hennes  föräldrar  var  inte  särskilt  förtjusta  i  
studievalet,  de  skulle  gärna  ha  betalat  för  medicinstudier,  kanske  även  studier  i  tysk  
litteratur  och  lingvistik,  men  reaktionen  på  hennes  studieval  var  bara:  ”Herregud,  hur  kan  
man  studera  något  sådant?”  Studieåren  var  fantastiska,  ämnet  var  så  mångfacetterat,  hon  
”konfronterades  med  historia,  hermeneutik,  filosofi,  etik,  rättsfrågor”.  Hon  förstod  snabbt  
att  de  arbetsområden  hon  som  kvinna  skulle  kunna  vara  verksam  i  efter  studierna  var  
mycket  begränsade.  Som  kvinna  var  hon  bara  ”tolererad”.  Därför  bestämde  hon  sig  för  en  
akademisk  karriär.  Efter  disputationen  hade  hon  ”otrolig  tur”.  Ett  halvt  år  efter  sin  
examen  fick  hon  en  forskarassistenttjänst  som  hade  innehafts  av  en  man  i  13  år.  Hon  var  
den  första  kvinnan  i  Österrike  som  skrev  en  habilitationsavhandling  inom  sitt  
ämnesområde.  Samma  dag  hon  lämnade  in  avhandlingen  fick  hon  ett  telefonsamtal.  Ett  
välrenommerat  universitet  behövde  någon  som  kunde  vikariera  för  en  lärostolsinnehavare  
och  erbjöd  henne  tjänsten.  Då  flyttade  hon  utomlands.  Till  en  början  fick  hon  kämpa,  hon  
undervisade  på  många  kurser  och  gav  många  föreläsningar.  Men  hon  fick  också  kontakt  
med  många  andra  som  forskade  om  samma  ämne.  Sedan  började  hon  sina  Wanderjahre,  
först  som  gästprofessor  i  Wien,  sedan  vid  ett  universitet  utomlands  igen,  samtidigt  som  
hon  var  docent  i  Graz.  Det  blev  många  flyg-‐‑  och  tågresor.  Till  slut  fick  hon  en  professur  
vid  ett  annat  universitet  utomlands  där  hon  fokuserade  på  feministisk  forskning.  För  runt  
tio  år  sedan  utsågs  hon  till  professor  i  Graz.    

Feministiskt  pionjärarbete  och  nya  hierarkier  

Som  nämnts  var  Ingelore  den  första  kvinna  i  Österrike  som  skrev  en  
habilitationsavhandling  inom  sitt  ämnesområde,  dessutom  på  ett  feministiskt  tema.  Hon  
kom  sedan  att  inneha  samma  pionjärroll  under  hela  sin  tid  i  arbetslivet.  Att  vara  först  
överallt  krävde  dock  ”mycket  viljestyrka”,  hon  fick  ”kämpa,  positionera  sig”.  Så  som  när  
det  feministiska  forskningsområdet  etablerades  vid  fakulteten  i  Graz.  Det  kom  till  efter  hot  
om  att  ett  kritiskt  pressmeddelande  skulle  skickas  ut  .  Forskningsområdet  har  varit  i  gång  
sedan  dess  och  fått  toppbetyg  i  alla  utvärderingar,  trots  vissa  svårigheter:  De  hade  haft  en  
kvinnlig  professor,  som  dog  ung.  Alla  hennes  efterföljare  hade  bara  fått  tidsbegränsade  
anställningar,  så  att  de  hela  tiden  förlorade  erfarna  [kvinnliga]  genusforskare  och  fick  
utbilda  nya.    

   Tyvärr  var  de  inte  ensamma  om  problemet.  Universitetet  skröt  om  att  antalet  kvinnliga  
professorer  hade  ökat  kraftigt  de  senaste  åren.  Ingelores  kommentar  lämnade  inga  tvivel  
om  vad  hon  tyckte  om  detta:    

Det  är  en  lek  med  siffror.  Och  att  vi  har  så  många  kvinnliga  professorer  beror  mest  
på  faktumet  att  vi  har  så  många  99-‐‑professurer  [tidsbegränsade],  så  det  är  ett  spel  för  
gallerierna.  

Professorsrollen  hade  förändrats  dramatiskt  sedan  den  nya  universitetslagen  trätt  i  kraft  
2002  och  medbestämmanderätten  hade  urholkats:  

                                                                                                                                        
28   Ingelore_150701.  
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I  Österrike  har  professorsrollen  förändrats  dramatiskt  till  följd  av  den  nya  
universitetslagen.  Med  den  har  införts  ett  hierarkiskt  system,  som  ersatt  ett  mycket  
demokratiskt  system.  Vad  som  händer  nu  är:  Om  någon  är  en  passionerad  
vetenskapsman/-‐‑kvinna  –  och  är  produktiv  –  då  tittar  han/hon  inte  på  klockan.  Och  om  
jag  sitter  och  försöker  skriva  en  artikel  och  inte  kommer  på  något,  då  tar  jag  en  promenad,  
för  jag  vet  att  nästa  dag,  då  kommer  idéerna.  Vi  är  inte  tjänstemän  som  kan  sitta  och  bara  
pricka  av  saker  på  en  checklista.  Jag  kan  naturligtvis  stanna  på  kontoret  och  svara  på  mejl  
jag  fått.  Kreativiteten  är  något  jättespeciellt.  Förr  i  världen  kunde  man  främja  kreativitet,  
nu  är  det  inte  längre  möjligt.  Fakultetsnämnden  har  enbart  rådgivande  funktion,  dekanen  
utser  dem  som  han  tycker  är  viktiga  för  närmare  samarbete  i  hans  team,  och  det  är  sällan  
kvinnor.  Och  om  det  är  kvinnor  då  är  det  kvinnor  som  håller  med  honom.  När  folk  
utesluts  från  beslutsprocesser,  drar  de  sig  tillbaka.  Jag  är  en  som  kämpar  på  och  gör  min  
röst  hörd.  Men  gör  man  inte  det,  så  blir  det  svårt.  Jag  tror  att  allt  som  nu  händer  vid  
universitetet  är  helt  fel.  Brist  på  demokrati  och  rätt  att  delta  och  det  
entreprenörsfokuserade  universitetet.  Att  man  måste  generera  alla  forskningspengar  själv  
–  vilket  struntprat  när  det  gäller  humaniora  –  då  kan  man  bara  skratta.    Om  det  skulle  
fungera  borde  FWF  [forskningsfonden]  ha  fem  gångar  så  mycket  pengar  till  förfogande  
och  avsätta  hälften  för  humaniora.  Det  är  bara  slagord  för  att  svälta  ut  de  humanistiska  
ämnena,  de  inproduktiva  ämnena.  När  folk  drar  sig  tillbaka,  skadar  det  universitetet.  Och  
folk  gör  det  när  de  vet  att  de  inte  har  något  inflytande  över  vad  som  sker.  Allt  handlar  
bara  om  hur  mycket  pengar  man  får  och  vem  som  har  makten  att  fördela  pengarna.  Det  
enda  syftet  är  att  man  sparar.    Det  hela  marknadsförs  under  täcknamnet  ’innovationer’.  

Bra  forskning  är  dock  omöjligt  att  bedriva  när  en  professor  har  visstidsanställning:  
Om  de  bara  har  två  år,  varför  skulle  de  engagera  sig  för  fakulteten?  De  har  tillräckligt  att  
göra  med  att  komma  till  rätta  med  sitt  eget  arbete.  Efter  två  år  är  de  borta  igen.  Men  att  
engagera  sig  för  fakulteten  är  inte  längre  spännande.  Man  pratar  mest  och  har  inte  
makten  att  bestämma  något.    

Samtidigt  har  administrativa  uppgifter  ”mångdubblats”.  Allt  måste  dessutom  hela  tiden  
utvärderas,  så  alla  är  sysselsatta  med  att  samla  in  statistik:  

Detta  kontrolltvång  som  vi  ser  nu,  att  allt  måste  övervakas  och  kontrolleras  tre  gångar,  
och  att  allt  blir  ännu  mer  komplicerat  med  fakturor  osv.,  det  breder  ut  sig  och  tar  
värdefull  tid  från  forskningen.    

Jag  inflikade  att  det  verkade  finnas  mycket  maktspel  vid  universitetet,  vilket  Ingelore  
bekräftade.  Hon  själv  hade  däremot  aldrig  utnyttjat  sin  maktposition  när  hon  var  
vicerektor.  Att  få  en  ledande  befattning  betydde  för  henne  att  hon  ”fick  vara  där  för  andra,  
inte  för  att  få  nya  poster,  eller  forskningsanslag  osv  för  min  institution”,  även  om  många  
kollegor  kanske  tyckte  att  det  varit  dumt  av  henne  att  inte  göra  det.  Jag  frågade  om  
ansvarstagandet  för  andra  i  en  ledarroll  kanske  var  något  ’kvinnligt’.  Ingelore  tyckte  inte  
att  det  gick  att  säga  så.  Det  fanns  också  kvinnor  som  utnyttjade  sin  maktposition  när  de  
nått  ledande  positioner.  

Manligt  universitet  och  kvinnlig  anpassning  

En  fråga  jag  ställde  var  om  Ingelore  tyckte  att  det  fanns  någon  skillnad  mellan  kvinnliga  
och  manliga  professorer.  Hon  tyckte  att  ”det  märks  absolut”,  och  tillade:    

Inte  inom  alla  områden,  jag  är  inte  enbart  professor.  Men  vad  som  blev  klart  för  mig  
ganska  snabbt  var  att,  om  man  vill  bli  professor,  måste  man  ge  dem  känslan  av  att  du  är  
en  av  dem,  att  du  är  en  i  gänget.  Om  du  kommer  till  en  provföreläsning  i  en  tröja  med  
paletter  –  som  jag  har  sett  –  då  är  det  sannolikt  att  den  grupp  som  sitter  där  i  slips  och  
mörk  kostym  undrar  om  de  verkligen  behöver  en  sådan  kandidat.  Vid  alla  
provföreläsningar  bar  jag  svart  byxkostym  så  klart,  så  att  de  får  känslan  att  hon  passar  in  i  
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vår  grupp,  om  man  nu  utgår  från  hennes  klädstil.  Det  är  alltid  bättre  att  klä  sig  för  
formellt  än  informellt,  annars  ser  man  ut  som  en  hemmafru.    

Hon  hade  t.o.m.  sagt  till  en  kollega  att  hon  fick  anpassa  sin  klädstil  till  männens  värld:  
Och  jag  har  en  kollega,  jag  sa  faktiskt  till  henne  en  gång  att  hon  fick  ha  passande  kläder  på  
sig  när  hon  blev  inbjuden  till  en  provföreläsning.  Du  kan  inta  ha  rosa  skor  eller  en  
munktröja  på  dig  då,  det  kan  du  ha  när  du  är  ute  och  promenerar.  Men  du  måste  visa  att  
du  är  medveten  om  och  respekterar  den  miljö  i  vilken  du  vill  komma  in.  Och  det  är  
dubbelt  så  viktigt  när  det  gäller  kvinnor.  Om  de  har  känslan  att  någon  spelar  liten  flicka,  
då  är  det  mycket  svårare  för  en  kvinna  än  om  en  man  presenterade  sig  i  informella  kläder.    

Detsamma  gällde  inte  bara  Österrike.  Hon  kände  en  kvinna  utomlands  som  hade  skrivit  
mycket  men  aldrig  utsetts  till  professor,  som  inte  sitter  i  en  enda  viktig  styrelse.  Ingelore  
tyckte  det  hängde  på  hennes  uppträdande  vid  provföreläsningar.  Hon  klädde  sig  alltid  
alternativt,  grönt  [REFERENS  TILL  PARTI],  och  kunde  därmed  omöjligt  accepteras  som  
professor.    

   Samtidigt  får  en  kvinna  inte  vara  för  dominant.  Ingelore  visste  när  hon  sökte  
professorstjänsten  i  Graz  att  flera  var  emot  henne  för  hon  var  ”alltför  dominant”.  Så  det  
var  också  en  skillnad  mellan  män  och  kvinnor:  

Om  man  inte  är  svag,  då  är  man  dominant.  Det  skulle  man  aldrig  säga  om  en  man  att  han  
är  dominant,  han  uppträder  bara  bestämt.    

Vad  gäller  särskilda  förväntningar  på  kvinnliga  professorer  tyckte  Ingelore  att  kvinnors  
ledarskapsstil  kanske  är  lite  annorlunda:    

Jag  märker  att  jag  har  en  mycket  plattare  hierarki  vid  min  institution,  jag  duar  mina  
amanuenser  efter  ett  tag,  förstår  inte  varför  jag  inte  skulle.  I  [NAMNET  PÅ  ETT  
UNIVERSITET  UTOMLANDS]  gick  det  absolut  inte.  Innan  en  person  hade  skrivit  färdig  
sin  habilitationsavhandling  fick  de  inte  tilltala  professorn  med  du,  sådana  grejer.  Men  jag  
förstår  inte  varför  jag  inte  skulle  göra  detta  med  folk  som  jag  arbetar  med  och  träffar  varje  
dag,  jag  duar  även  min  sekreterare.  Men  det  är  ovanligt  vid  vår  fakultet.  

Som  kvinna  förväntades  hon  kanske  visa  mer  empati,  men  hon  var  en  chef  som  krävde  
mycket  engagemang,  hon  gillade  inte  ”lättja”.  Om  någon  gjorde  ett  bra  arbete  brydde  hon  
sig  inte  om  när  denna  person  anlände  till  kontoret.  Men  om  de  inte  gjorde  det,  då  började  
hon  kolla  mer  noggrant  och  ställa  frågor.  Om  hennes  sekreterare,  som  är  ensamstående  
mamma,  behövde  extraledigt,  fick  hon  det  naturligtvis.  Utöver  detta  tyckte  hon  att  en  
gräns  fick  dras  mellan  det  professionella  och  det  privata,  hennes  underordnades  privata  
liv  var  ”tabu”,  hon  ville  inte  bli  inblandad.    

Prestationer  och  nätverk  

Kvinnor  var  tvungna  att  prestera  mer  än  män,  ”kanske  inte  i  samma  grad  idag”  som  
tidigare:    

På  något  vis  har  det  blivit  mycket  lättare,  universitetet  har  blivit  en  självklar  arena  för  
kvinnor,  det  finns  många  fler  kvinnor.  Och  att  kvinnor  skriver  habilitationsavhandlingar  
–  jag  minns  när  jag  hade  skrivit  färdig  min  doktorsavhandling  så  var  jag  på  en  konferens  
och  sa  till  en  deltagare  att  jag  planerade  att  skriva  en  habilitationsavhandling.  Och  han  sa,  
varför  [...],  du  kommer  aldrig  få  en  tjänst  som  professor.  Det  var  hur  det  gick  till,  hela  
miljön,  idag  skulle  ingen  tordas  säga  detta,  och  ingen  skulle  tänka  så  heller.    

Idag  kan  man  inte  längre  neka  en  kvinna  som  har  skrivit  en  bra  doktorsavhandling  eller  
habilitationsavhandling  anställning  med  motivering  att  hon  är  kvinna.  Här  har  en  
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förändring  skett.  Samtidigt  varnar  Ingelore  att  det  dock  inte  betyder  att  kvinnor  inte  
längre  diskrimineras.    

   Ingelore  själv  hade  alltid  arbetat  jättemycket  och  publicerat  mycket.  Det  hade  ingenting  
med  ambition  att  göra.  Hon  gillade  att  skriva,  något  som  hon  kände  hon  hade  talang  för.  
När  hon  sökte  professuren  i  Graz  var  det  faktiskt  omöjligt  för  fakulteten  att  inte  utse  
henne.  Hon  hade  publicerat  så  mycket,  att  det  enda  de  kunde  ha  gjort  var  att  inte  ta  med  
henne  på  listan  över  toppkandidater  och  påstå  att  hennes  profil  inte  passade.    

   Nätverk,  tyckte  hon,  var  viktiga  för  kvinnor  för  att  få  kontakter  och  uppmärksammas.  
Ingelore  var  medgrundare  av  en  större  förening  för  kvinnor  för  forskning  på  hennes  
område,  som  gör  dagliga  utskick  om  lediga  tjänster,  osv.  Den  föreningen  hade  verkligen  
varit  ett  effektivt  stöd  för  kvinnor.  De  flesta  kvinnor  i  hennes  ålder  var  med  i  den.  När  hon  
nu  får  en  ansökan  av  en  kvinna  kollar  hon  alltid  om  den  personen  är  med  i  föreningen.  
Om  hon  inte  är  det,  så  är  Ingelores  första  tanke:  ”Oj,  hon  är  konservativ.”    

   Mentorsprojekt  däremot  var  inte  särskilt  effektiva:    
Man  måste  titta  på  vilka  mentorerna  är.  Är  man  själv  inte  lärostolsinnehavare  är  det  svårt  
att  stödja  folk.  Jag  måste  ha  en  position  där  jag  har  inflytande  och  kan  befordra  folk.  

Som  lärostolsinnehavare  kunde  hon  göra  mycket  för  att  främja  sina  forskningsassistenters  
karriär,  såsom  att  anordna  konferenser  som  utgick  från  deras  habilitationsavhandlingar,  
”naturligtvis  är  det  jag  som  skriver  till  alla  som  vi  vill  inbjuda  för  det  är  jag  som  känner  
dem,  men  även  forskningsassistentens  underskrifter  finns  med”,    och  efteråt  publicerades  
en  konferensvolym  där  assistentens  namn  stod  först  som  redaktör.  Men  för  att  kunna  
agera  så  måste  man  förstå  att  en  forskarassistent  ”inte  är  en  konkurrent”:  

Om  hon  är  bättre  än  jag  på  några  områden,  då  är  det  bara  fantastiskt.  Jag  är  lycklig  när  de  
etablerar  sina  egna  nätverk,  då  är  jag  inte  avundsjuk.  Men  det  är  det  stora  problemet  att  
många  blir  avundsjuka  och  därför  inte  är  beredda  att  stödja  sina  medarbetare.  De  är  
rädda.  
[...]  Det  finns  mycket  konkurrens  vid  universitetet,  men  om  man  inte  har  den  styrkan  och  
självkänslan  –  jag  vet  vem  jag  är,  vad  jag  kan  och  vad  jag  inte  kan  –  men  jag  måste  medge  
att  de  [SIFFRA]  år  som  jag  fortfarande  har  kvar  att  arbeta,  då  planerar  jag  inte  att  rätta  till  
alla  mina  brister  –  det  är  bara  så.  Det  är  självklart.  Jag  har  några  stora  projekt  som  jag  vill  
avsluta,  men  sedan  vill  jag  inte  mer.  Jag  vill  inte  bli  indragen  i  någon  kamp  med  mina  
yngre  medarbetare  som  får  arbeta  sig  in  i  helt  nya  hermeneutiska  metoder  och  
ontologiska  system.  Jag  är  för  gammal  för  detta,  jag  är  inte  intresserad.  Jag  lär  mig  
mycket,  och  älskar  det.    

Till  sist  frågade  jag  Ingelore  om  det  fanns  något  hon  ville  tillägga  som  vi  inte  hade  tagit  
upp  än.  Det  var  inte  fallet,  och  hon  sammanfattade  vårt  samtal:  

Professorsbilden  är  i  förändring  på  grund  av  det  nyliberala  systemet  som  håller  på  att  
förändra  universitetet.  Man  måste  hitta  forskningspengar,  men  saknar  möjligheten  till  
inflytande,  så  det  är  två  system  som  inte  passar  ihop.  För  om  vi  är  ärliga,  vem  har  makt  
vid  universitetet?  De  som  har  mest  pengar,  det  är  bara  så.  
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LIKHETER  OCH  SKILLNADER  
Att  försöka  identifiera  gemensamma  drag  i  sina  informanters  utsagor  för  att  härleda  vissa  
gruppegenskaper  är  alltid  riskabelt.  Så  varnar  Johansson  (1994:170)  i  sin  undersökning  av  
skogarbetaridentiteter  att  många  teorier  utgår  ifrån  att  ”människor  individuellt  och  
kollektivt  [...]  behöver  vara  någorlunda  identiska  med  grupper  av  ’likar’  för  att  kunna  
agera  som  kulturella  agenter”.  Mina  informanter  kom  från  olika  nationella  och  kulturella  
bakgrunder,  några  hade  varit  professorer  vid  Graz  resp.  Uppsala  universitet  sedan  länge,  
andra  hade  kommit  dit  för  bara  några  år  sedan,  en  hade  tillbringat  den  största  delen  av  sin  
akademiska  bana  vid  lärosätet  där  hon  nyligen  utsetts  till  professor.    

   Stort  inflytande  på  mina  informanters  svar  hade  säkerligen  även  de  olika  roller  som  jag  
intog  i  Graz  resp.  Uppsala.  I  Graz  visste  alla  mina  informanter  om  att  jag  kände  till  
universitetets  hierarkier  och  akademiska  maktspel.  Helena,  Ingelore,  Klara  och  Sophia  
behövde  inte  bemöda  sig  om  att  vara  objektiva  eller  dölja  sitt  missnöje  med  
universitetsledningen  för  mig.  Det  är  kanske  därför  de  låter  närmast  lite  gnälliga.  För  
Elisabet,  Dora,  Kim  och  Marion  var  jag  förmodligen  framför  allt  en  student  som  skulle  
samla  in  information  för  en  mastersuppsats.  Även  om  –  eller  kanske  just  därför  att  –  de  
visste  om  mitt  ”andra  liv”  som  universitetslärare  i  Graz  var  de  kanske  mer  försiktiga.  I  
Graz  räckte  det  med  att  mina  informanter  eller  jag  nämnde  ett  namn  för  att  ge  upphov  till  
”samförståndsblinkningar”.  Även  i  Uppsala  försökte  jag  signalera  att  jag  var  en  av  dem,  
men  jag  är  inte  säker  på  att  de  bilder  som  framkallades  i  våra  huvuden  av  vissa  ord  och  
namn  alltid  var  de  samma.      

   Mitt  syfte  var  dock  aldrig  att  hitta  ”sanningen”  eller  att  teckna  en  allmängiltig  kvinnlig  
professorsbild  utan  jag  ville  utreda  vad  mina  informanter  hade  att  berätta  om  erfarenheter  
som  format  dem,  om  faktorer  som  hade  inflytande  på  deras  studieval  och  karriärbeslut,  
om  föreställningar  om  kvinnliga  professorer  i  vilka  de  kände  igen  sig  eller  som  de  
brottades  med.    

   Samtidigt  tror  jag  att  vissa  återkommande  tankegångar  kan  skönjas  i  berättelserna  här,  
samt  att  det  kan  identifieras  likheter  och  skillnader  mellan  Uppsala  och  Graz.  Dessa  
gemensamma  drag  och  differenser  tas  upp  i  det  följande  kapitlet.  

Professorsbilden  och  förväntningar  
Vad  gäller  professorsbilden  och  förväntningar  förknippade  med  professorsrollen  fanns  
många  överensstämmelser.  För  Elisabet  var  det  viktigt  att  en  professor  stödjer  och  
uppmuntrar,  kan  kommunicera  och  interagera,  kan  spela  ”det  sociala  spelet”,  men  sedan  
tar  ansvar  när  hon/han  har  det,  kan  dra  gränser  och  vara  bestämd.  En  liknande  bild  
skissades  av  Dora.  För  henne  handlade  professuren  mest  om  att  ta  ansvar  –  för  ämnet,  
universitetet  och  dess  traditioner,  för  kollegor  och  medarbetare,  studenter  och  visavi  
skattebetalare  som  finansierar  akademin.  Dessutom  måste  en  professor  vara  bra  på  att  
lyssna,  vara  närvarande  och  tillgänglig  för  alla  som  hade  problem,  måste  veta  hur  hon  bäst  
kunde  kommunicera  sina  mål  i  en  kultur  i  vilken  hon  inte  kände  sig  hemmastadd  till  en  
början,  samtidigt  som  det  gällde  att  vara  bestämd  när  det  behövdes.  Att  vara  kollegial,  
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visa  empati  men  samtidigt  vara  beslutsam  och  inte  tolerera  dumheter  motsvarade  även  
Marions  professorsbild.  Likaledes  ingick  förståelse  för  medarbetare  och  studenter  i  Klaras  
lista  över  egenskaper  som  en  professor  borde  ha.  Universitetet  förväntade  sig  naturligtvis  
att  en  professor  skulle  forska,  dock  blev  detta  ofta  omöjligt  när  administrativa  uppgifter  
tog  överhand.  Även  Helena  ansåg  empati  och  förståelse  för  studenter  och  medarbetare  
vara  väsentliga  egenskaper,  samtidigt  tyckte  hon  att  universitetet  förväntade  sig  ett  
mycket  mer  auktoritärt  beteende  av  sina  professorer  än  hon  själv  var  beredd  att  anamma.  
Icke-‐‑auktoritära  professorer  fick  lätt  rykte  om  sig  att  vara  svaga.  Denna  uppfattning  
delades  av  Sophia  som  också  föredrog  en  likställd  relation  med  studenter  och  
medarbetare,  men  visste  att  empati  och  förståelse  av  många  kollegor  tolkades  som  ett  
tecken  på  svaghet.  Hon  såg  som  sin  huvuduppgift  att  ”inspirera  sitt  team  till  framstående  
prestationer”.  Och  självklart  förväntades  hon  forska,  vilket  tiden  sällan  räckte  till  för.  Att  
ta  ansvar  för  sina  medarbetare,  stödja  dem  och  underlätta  för  dem  att  göra  karriär  ingick  
även  i  Ingelores  professorsbild.  Samtidigt  borde  en  professor  visa  styrka  och  vara  
handlingskraftig  och  resolut.  Att  hitta  den  rätta  blandningen  av  beslutsamhet  och  
inlevelseförmåga  var  en  svår  balansgång,  påpekades  av  flera.  Alltför  bestämda  kvinnor  
fick  lätt  rykte  om  sig  att  vara  ”dominanta”.  Enbart  Kim  presenterade  en  jämförelsevis  
mindre  mångfacetterad  professorsbild:  hon  förväntades  forska  och  undervisa,  
administrera  och  ”på  något  sätt  fungera  socialt”.  Det  fanns  inga  andra  krav  från  
universitetet,  inte  heller  var  det  rimligt  att  ha  några  förväntningar  på  universitetet  utöver  
att  de  betalde  lönen  och  bjöd  åtminstone  drägliga  villkor.    

   Till  några  av  mina  intervjupartners  ställde  jag  frågan  om  det  fanns  speciella  ”kvinnliga”  
egenskaper.  Alla  var  överens  om  att  de  egenskaper  som  de  hade  nämnt  efterlystes  från  
både  manliga  och  kvinnliga  professorer.  Och  många  män  ägde  dem.  Elisabet  hade  t.ex.  sin  
handledare,  en  man,  framför  ögonen  när  hon  beskrev  sin  ideala  professor.  Samtidigt  
tyckte  hon  att  han  hade  ”många  kvinnliga  egenskaper”  och  var  mycket  ”psykologiskt  
tänkande”.  Däremot  var  omgivningens  förväntningar  möjligen  lite  annorlunda.  Studenter  
och  kollegor  förväntade  sig  mer  empati  av  en  kvinnlig  professor  än  av  en  man,  och  att  hon  
skulle  ta  hand  om  olika  praktiska  ärenden.  

Självförtroende  och  kvinnors  nätverk    
För  att  lyckas  på  den  akademiska  arenan  behövdes  ett  stort  mått  av  självförtroende  –  det  
var  alla  eniga  om.  Självkänsla  och  självförtroende  kunde  byggas  upp  av  lärare  och  
handledare  (Elisabet,  Sophia),  en  pojkvän  eller  en  väninna  som  agerade  som  mentor  och  
uppmuntrade  till  fortsatta  studier  (Elisabet).  Eller  så  stärktes  självförtroendet  när  de  insåg  
att  de  kunde  prestera  och  klara  uppgifter  som  i  början  verkade  nästan  ogenomförbara.  
Sophias  självtillit  exempelvis  växte  när  hon  skrev  sin  doktorsavhandling,  Elisabet  förstod  
att  hon  var  bra  på  att  skriva  och  leda  projektgrupper,  och  ”fattade  att  hon  kunde  
undervisa”  när  hon  fick  bra  kursvärderingar,  och  både  hon  och  Ingelore  berättade  att  de  
hade  lärt  sig  mycket  när  de  anträdde  anspråksfulla  tjänster  utomlands.    

   Väsentligt  för  en  kvinnlig  professors  överlevnad  vid  universitetet  var  dessutom  nätverk  
och  kontakter.  Elisabet  gladde  sig  åt  alla  kontakter  med  gamla  (studie-‐‑)kollegor  och  
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medarbetare  som  hon  först  mött  under  olika  projektperioder  och  vistelser  utomlands.  
Marion  berättade  om  de  otaliga  professionella  och  privata  kontakter  hon  förvärvat  under  
sin  karriär  som  hon  beskrev  som  ”socialt  kapital”,  vilket  hon  dock  hade  förlorat  med  
flytten  till  Sverige.  Klara  visste  att  man  ”inte  kommer  någonstans”  utan  kollegiala  nätverk.  
För  Helena  och  Sophia  var  kvinnliga  nätverk  en  möjlighet  att  motverka  alla  existerande  
homosociala  nätverk.  Problemet  var  bara  att  kvinnor  oftast  inte  hade  tid  –  och  kanske  inte  
intresse  heller  –  för  att  skapa  och  upprätthålla  nätverk.  Sophia  ville  ”göra”  något,  hellre  än  
att  sitta  och  prata.  Att  homosociala  nätverk  presenterar  ett  hinder  för  kvinnor  bekräftades  
även  av  Kim.  Hon  tillade  dock  att  kvinnliga  nätverk  kan  vara  lika  utestängande.  Att  den  
faran  faktiskt  finns  visade  en  av  Ingelores  kommentarer.  För  henne  är  aktivt  deltagande  i  
ett  visst  nätverk  närmast  ett  måste.  Hon  kollade  även  om  kandidater  som  sökte  utlysta  
tjänster  vid  hennes  institution  var  medlemmar  i  föreningen.  Var  de  inte  det,  tyckte  hon  att  
de  var  ”konservativa”.    

   Även  institutionaliserade  mentorsprojekt  anfördes  som  en  möjlighet  att  stärka  kvinnors  
självförtroende.  De  var  dock  mindre  effektiva  som  metod  för  att  främja  en  kvinnas  karriär,  
tyckte  Ingelore.  För  detta  behövdes  en  mentor  som  innehade  en  position  med  viss  makt  
och  således  kunde  ge  verksamt  stöd  (jfr  Meurling  2006b  och  kritik  som  framförts  emot  
mentorsprojekt).  

   Föräldrar  nämndes  i  mindre  utsträckning;  om  de  anfördes  var  det  oftast  i  samband  
med  motstånd  och  sällan  som  inspirationskälla.  Antingen  hade  de  invändningar  mot  
deras  döttrars  eventuella  studieval,  såsom  i  Elisabets  och  Ingelores  fall.  Båda  läste  först  ett  
ämne  som  mamman  tyckte  var  mer  passande,  innan  de  bestämde  sig  för  att  byta  till  det  
nuvarande  ämnesområdet.  Eller  så  stod  de  oförstående  inför  dotterns  akademiska  
profession,  som  inte  ansågs  vara  ”ett  riktigt  arbete”  (Sophia).  Ibland  var  det  uppror  mot  
föräldrarnas  yrke  som  styrde  studievalet,  som  i  Klaras  fall.  Hennes  föräldrar  var  
konstnärer,  så  hon  ville  definitivt  inte  bli  konstnär  utan  utbilda  sig  på  universitetet  (jfr  
Frykman  1998:157–8).  

Prestationer,  meriter  och  acceptans  i  männens  värld  
Kvinnor  fick  prestera  mer  –  det  var  alla  överens  om,  såsom  att  universitetet,  som  borde  
vara  ”det  mest  meritokratiska  man  kan  tänka  sig”  enligt  Kim,  inte  bedömde  kvinnors  
meriter  lika  som  mäns.  Även  om  flera  påpekade  att  det  inte  var  svårt  för  kvinnor  att  vara  
bättre,  ansåg  de  flesta  dock  att  denna  olika  bedömning  låg  till  grund  för  den  kvarvarande  
ojämlikheten  inom  akademin.  Dora  tyckte  dessutom  att  prestationskraven  och  den  press  
som  kvinnor  utsätter  sig  själva  för  när  de  vill  visa  sig  ”duktiga”  var  en  bidragande  faktor  
till  varför  kvinnor  ”försvinner”  ju  högre  upp  i  utbildningsväsendet  man  kommer.  Män  
brukar  bete  sig  som  ”alfahannar”,  kräver  mer  stöd  och  tar  mer  plats  –  den  erfarenheten  
hade  Dora,  Marion,  Sophia  och  Klara  gjort.    

   Överhuvudtaget  verkar  män  –  och  även  många  kvinnor  –  ha  det  svårt  att  acceptera  att  
en  kvinna  kan  äga  expertkunskaper  och  prestera.  Förslag  från  kvinnor  nonchaleras,  men  
när  samma  idé  senare  upprepas  av  en  man,  får  den  plötsligt  bifall.  Det  hade  Elisabet  varit  
med  om  många  gånger.  Och  även  kvinnors  arbete  negligeras.  Om  en  kvinna  ”gör  något  
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bra,  så  har  hon  ändå  inte  gjort  det”,  det  ”är  inte  riktigt  en  tanke,  det  är  inte  riktigt  ett  
arbete”  om  det  kommer  från  en  kvinna  (se  även  Meurling  2003:22  om  kvinnliga  forskare  
som  inte  blev  ”sedda”).  Även  Helena  nämnde  att  kvinnor  fick  kämpa  mycket  hårdare  än  
män  för  att  tas  på  allvar.  Det  blev  särskilt  påtagligt  på  det  starkt  hierarkiska  universitetet  
som  Graz  fortfarande  var.  Sophia  hade  mycket  att  berätta  om  hur  hennes  meriter  totalt  
försummades  när  hon  skulle  föra  löneförhandlingar,  medan  mäns  meriter  övervärderades  
av  arbetsgivarrepresentanterna.    

Hierarkier  och  anpassning  till  männens  normer  
Starka  hierarkier  var  ett  återkommande  tema  i  alla  samtal  med  mina  informanter  i  Graz,  
medan  hierarkier,  generellt  sett,  verkar  vara  på  väg  bort  i  Sverige.  Det  fanns  rester  av  det  
gamla  systemet  och  förväntningar  att  alla  skulle  anpassa  sig  till  dess  krav,  men  detta  
behövde  inte  vara  en  nackdel.  Så  menade  Elisabet  att  Uppsala  universitet  alltid  hade  varit  
tydligt  med  vad  som  krävdes  för  att  passa  in  i  systemet,  vilket  hon  tyckte  var  en  ”bra  
egenskap”.  Kim  hade  inte  heller  problem  med  akademins  normer,  även  om  de  hade  
skapats  av  män  ”liksom  i  merparten  av  samhället”.  Däremot  hade  hon  problem  med  att  de  
akademiska  normerna  inte  tillämpades,  vilket  missgynnade  kvinnor.  Dora  nämnde  ”den  
akademiska  strukturen”  i  samband  med  homosociala  nätverk  och  ansåg  mäns  ”lobbying”  
kopplat  till  den.  De  normer  som  hon  fick  anpassa  sig  till  var  däremot  ”självvalda”  och  
handlade  om  att  alltid  vara  tillgänglig  för  allas  problem.  Marion  hade  inte  
uppmärksammat  hierarkiska  strukturer  på  det  institutionella  planet  i  Uppsala.  Hon  hade  
dock  sett  hierarkiska  mönster  på  seminarier  där  manliga  doktorander  dominerade  
diskussionen.    

   Situationen  vid  Graz  universitet  tedde  sig  mycket  annorlunda.  Där  utgör  starka  
hierarkier  fortfarande  ett  närmast  oöverstigligt  hinder,  i  synnerhet  för  kvinnor,  men  ibland  
även  för  män.  Med  spridningen  av  det  nyliberala  tankegodset  inom  akademin  hade  
hierarkin  t.o.m.  förstärkts,  samtidigt  som  demokratin  och  medbestämmanderätten  
försvagats.  Fakultetsledningen  kan  nu  göra  lite  som  den  vill,  införa  nya  regler  på  ett  
godtyckligt  sätt  (Klara,  Helena,  Sophia),  nedvärdera  vissa  forskningsämnen  som  
”kvinnoämnen”  (Klara,  Helena,  Sophia),  förlöjliga  forskningsteman  som  ”kvinnogrejer”  
(Klara)  –  och  komma  undan  med  det.  Starkt  hierarkitänkande  styr  även  relationerna  
mellan  professorer  och  kollegor  och  professorer  resp.  lärare  och  studenter,  vilket  Klara,  
Helena  och  Sophia  häpnade  över  när  de  först  kom  till  Österrike.  Ingelore  hade  infört  ”en  
plattare  hierarki”  vid  sin  institution.  Som  någon  som  hade  socialiserats  in  i  det  österrikiska  
akademiska  systemet  var  hon  dock  kanske  mer  beredd  att  acceptera  hierarkiska  
strukturer,  eller  att  åtminstone  spela  universitetets  spel  så  länge  det  hjälpte  en  ung  
doktorand  att  komma  igång  med  karriären.  Anpassning  gällde  även  klädstilen  och  
uppträdandet  (jfr  Meurling  2007:23  om  att  ”ikläda  sig  ’rätt  kvinnlighet´  vid  akademin”  
som  en  ”grannlaga  uppgift”).  Även  Ingelore  var  dock  mycket  kritisk  inför  den  nyliberala  
trenden  och  befarade  ny  diskriminering  av  kvinnor.    

   Att  inte  alla  reformer  som  marknadsförs  som  insatser  för  mer  jämställdhet  har  den  
påstådda  verkan  påpekades  även  av  Kim.  I  slutet  av  1990-‐‑talet  infördes  ny  lagstiftning  i  
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Sverige  med  syfte  att  underlätta  befordran  av  tillsvidareanställda  docenter  till  professorer.  
Den  reformen  var  enligt  Kim  dock  mest  en  ”besparingsreform”,  som  skapade  många  
kvinnliga  professorer  men  inte  gav  dem  nämnvärt  bättre  ekonomiska  och  professionella  
villkor.  Skulle  villkoren  försämras  ytterligare  spådde  Kim  en  ”feminisering  av  hela  
universitetet”.    

Balans  mellan  akademiska  krav  och  föräldraskap  
Det  är  inte  alltid  lätt  att  kombinera  familje-‐‑  och  akademiskt  liv.  I  Sverige  verkar  det  ändå  
vara  möjligt,  även  om  ordnandet  av  barnomsorg  kräver  stor  insats,  vilket  Elisabet  och  
Dora  berättade  om.  Att  de  inte  ifrågasatte  att  det  skulle  var  de,  och  inte  barnets  far,  som  
tog  huvudansvaret  för  barnets  välbefinnande,  överraskade  mig.  Även  Kims  kommentar  
att  barnomsorg  inte  var  något  större  problem  för  kvinnor  förvånade  mig  lite.  Hon  medgav  
att  kvinnor  kanske  fick  prestera  lite  mer,  vilket  de  kunde  göra,  annars  gällde  det  bara  att  
hitta  en  lösning.    

   I  Österrike  utgör  barn  och  familjeplikter  uppenbarligen  fortfarande  ett  oöverkomligt  
hinder  för  kvinnor  som  satsar  på  en  akademisk  karriär29.  Inga  av  mina  informanter  i  Graz  
har  barn.  Familjeförpliktelser  nämndes  enbart  av  Ingelore  som  en  förklaring  till  varför  hon  
inte  ville  bli  mentor.  Hon  brukade  tillbringa  en  helg  varje  månad  hos  sin  mamma,  som  
levde  kvar  på  landet,  en  med  sin  man  i  Italien,  en  helg  på  en  konferens  eller  kongress,  och  
så  behövde  hon  den  fjärde  helgen  för  sitt  eget  forskningsarbete.    

   Eftersom  jag  ställde  frågor  om  privatlivet  enbart  när  mina  intervjupartners  själva  kom  
in  på  detta,  går  det  inte  att  säga  vad  som  är  orsak  till  den  stora  skillnaden  mellan  Graz  och  
Uppsala.  Generösa  föräldraledighetsregler  och  omfattande  offentlig  barnomsorg  i  Sverige  
spelar  säkerligen  en  viktig  roll.  Dock  är  de  inte  alltid  tillräckliga,  som  Elisabet  och  Dora  
berättade.  I  deras  fall  var  det  stöd  från  familjen  som  möjliggjorde  karriären.  En  likadan  
slutsats  drogs  av  Mayer/Tikka  (2008:371–2)  när  de  konkluderar  att  ”[i]mproved  family  
policies  are  a  necessary  but  not  sufficient  condition  for  continued  improvement  in  the  
representation  of  women  in  academia”,  och  att  lagstiftningen  ”must  occur  in  concert  with  
efforts  to  advance  a  broader  societal  shift  towards  gender  equality”.  

Genusfrågor  och  kvoteringsregler  
Att  ta  upp  genusfrågor  i  akademiska  sammanhang  var  viktigt  för  de  flesta  av  mina  
informanter,  och  kvinnliga  kollegor  som  var  ointresserade  av  eller  förkastade  feminismens  
mål  synades  med  kritisk  blick.  Ett  undantag  var  Kim,  som  tyckte  att  det  var  bra  att  
genusfrågor  uppmärksammades  av  universitetet,  men  som  i  samma  veva  menade  att  
”kvinnor  inte  kan  sitta  hela  tiden  och  fundera,  [...]  mäta  liksom  och  fundera  på  sin  egen  
roll.  Det  är  jobbigt  nog  att  bara  bedriva  verksamheten,  man  kan  inte  ha  ett  halvtidsjobb  
som  jämställdhetsbevakare”.    

                                                                                                                                        
29   Enligt  en  studie  av  Institut  für  Demographie  der  Akademie  der  Wissenschaften  i  Wien  som  kom  ut  2016  väljer  45  

till  60  procent  av  kvinnor  inom  vetenskapen  att  inte  skaffa  barn.  
<http://derstandard.at/2000030449343/Mama-‐‑muss-‐‑ins-‐‑Labor;  24  februari  2016>  
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   Kvoteringsregler  verkar  däremot  vara  opopulära.  Alla  som  kommenterade  dem  förhöll  
sig  tveksamma  till  kvotering.  Kim  hävdade  att  kvoteringsregler  inte  var  nödvändiga;  det  
räckte  med  ett  verkligt  meritokratiskt  universitet.  I  likhet  med  Kim  tyckte  Dora  att  
kvoteringsregler  lätt  kunde  leda  till  att  ”kvinnor  stämplas  och  att  man  säger  att  kvinnor  
inte  fick  tjänsten  därför  att  de  var  högst  meriterade  utan  på  grund  av  sitt  kön”.  Elisabet  
menade  dock  att  den  faran  inte  längre  fanns.  Sådant  hade  man  ”skvallrat”  om  ibland,  men  
det  var  länge  sedan.  

Klass,  nationell/kulturell  bakgrund  och  sexualitet  
Flera  informanter  nämnde  att  deras  föräldrars  akademiska  bakgrund  hade  underlättat  
inträdet  på  universitetet  för  dem.  Av  dem  som  inte  kom  från  ett  akademikerhem  uppehöll  
sig  enbart  Sophia  lite  längre  med  de  effekter  som  hennes  bakgrund  hade  haft  på  hennes  
karriär.  Eftersom  hon  växte  upp  i  ett  land  med  utpräglat  klassmedvetande  var  det  kanske  
inte  överraskande.  En  konsekvens  av  hennes  bakgrund  –  som  hon  ansåg  som  en  definitiv  
nackdel  –  var  att  hon  hade  det  svårt  att  marknadsföra  sig  själv,  en  fördel  var  att  hon  hade  
lärt  sig  uthållighet  och  ”den  protestantiska  arbetsetiken”.    

   Att  nationell/kulturell  bakgrund  kunde  spela  en  –  positiv  eller  negativ  –  roll  antyddes  
av  Sophia  och  Dora  (se  diskussion  nedan).  Att  inte  vara  heterosexuell  kunde  göra  vissa  
människor  osäkra,  men  var  inte  en  nackdel  för  Marion.  Ålder  nämndes  av  flera  
informanter:  Sophia  tyckte  att  hennes  unga  ålder  var  en  nackdel,  Marion  och  Helena  
berättade  att  de  var  äldre  när  de  (åter)upptog  sin  akademiska  karriär,  vilket  de  såg  som  en  
fördel.    

   Sexuella  trakasserier  verkar  verkligen  finnas  ”i  en  annan  värld”.  Ibland  ställde  jag  
frågan  om  sexskämt  fortfarande  var  acceptabla,  i  förhoppningen  att  mina  informanter  
skulle  ta  upp  och  vidareutveckla  temat.  Från  alla  kom  ett  definitivt  ’nej’.  Bara  Dora  tillade  
att  man  vid  svenska  universitet  är  ”jätteförsiktig”.  

Det  gör  man  inte;  det  är  lätt  att  anmäla  någon  om  något  sådant  händer,  och  det  måste  
sedan  åtgärdas.  Studenter,  lärare,  alla  kan  anmäla  sådant.  

Och  folk  anmälde  faktiskt  trakasserier,  och  då  hade  hon  också  sett  att  åtgärdar  vidtogs.  
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JÄMSTÄLLDHET  VID  UNIVERSITETET:    
”A  TALE  OF  TWO  CITIES”  
Ett  syfte  med  denna  uppsats  var  att  utreda  hur  universitetet  presenterar  sig  för  (åtta)  
kvinnliga  professorer  som  arbetsplats  och  hur  de  förhåller  sig  till  den  gängse  akademiska  
diskursen.  Skulle  man  generalisera  så  kunde  man  kanske  sammanfatta  mina  informanters  
berättelser  på  följande  sätt:  Uppsala  universitet  har  vissa  brister  och  är  inte  så  perfekt  som  
arbetsplats  som  det  gärna  framställs,  men  på  det  hela  taget  känner  sig  mina  informanter  
hemmastadda.  Uppsalas  platta  hierarkier  främjar  kommunikation  mellan  över-‐‑  och  
underordnade  och  underlättar  allas  integration.  Enbart  Kim  ställde  sig  kritisk  till  de  
senaste  årens  utveckling  och  förutsåg  en  ”feminisering”  av  universitetet  om  trenden  skulle  
fortsätta  att  nytillsatta  professorer  får  nöja  sig  med  mindre  resurser  och  sämre  villkor.  
Hennes  farhågor  ekar  i  Torstendahls  varning  (2008:31)  att  man  inte  ska  dra  slutsatsen  att  
den  gärna  citerade  ”demokratiseringen”  inom  universitetet  ”innebar  att  hierarkier  bröts  
upp”:  

Politiker  har  senare  gjort  stort  nummer  av  att  ”professorsväldet”  bröts,  och  det  är  riktigt.  
Men  just  när  detta  inträffade  byggde  man  upp  en  långt  mer  byråkratisk  och  hierarkisk  
organisation  vid  universiteten,  än  den  som  tidigare  funnits.      

I  Graz  råder  det  emellertid  inget  tvivel  om  att  hierarkiska,  av  män  skapade,  strukturer  
lever  kvar,  och  kanske  även  växer  sig  ännu  starkare  med  universitetets  försök  att  uppfylla  
alla  nyliberala  krav,  med  visstidsanställningar,  nya  utvärderingsnämnden  osv.  (jfr  även  
Howe-‐‑Walsh/Turnbull  2014  om  utvecklingen  i  Storbritannien).  

   Mycket  som  togs  upp  av  mina  informanter  i  våra  samtal  relaterade  till  teman  som  
behandlats  i  den  litteratur  som  jag  använt  som  min  teoretiska  utgångspunkt.  Deras  
föreställningar  om  vad  professorsrollen  innebär  överlappar  i  stort  sett  med  de  
huvudsakliga  roller  som  identifierats  av  Gale  i  hennes  genomgång  av  litteraturen  om  
akademisk  identitet  (Gale  2011:215),  nämligen  “teaching,  research,  management,  writing  
and  networking”.  Det  fanns  dock  avvikelser  i  rangordningen  i  vilken  dessa  roller  
nämndes.  Dessutom  var  det  tydligt  att  handledning  och  stöd  till  medarbetare  för  många  
var  viktiga  professorsuppgifter.  

   För  alla  stod  det  alltså  klart  att  de  fick  förhålla  sig  till  den  ”akademiska  habitus”  som  
utvecklats  över  alla  århundraden  då  kvinnor  inte  hade  tillträde  till  universitetet.  Om  man  
inte  har  akademiker  som  föräldrar,  och  således  varken  socialiserats  in  i  den  intellektuella  
värld  som  akademin  är  eller  ärvt  det  nödvändiga  kulturella  och/eller  ekonomiska  kapitalet  
(jfr  Meurling  2006b:105),  så  kunde  universitetet  bli  en  stor  utmaning.  

   Ett  annat  problem  är,  som  Meurling  påpekar  (2007:27),  att  ”akademisk  habitus”  
framförallt  är  förknippad  med  ”den  ideala  forskarrollen”.  I  utnämningsprocesser  
prioriteras  forskningsmeriter,  även  i  utvärderingar.  Spridning  av  denna  kunskap  genom  
undervisning  är  också  inskriven  i  professorsrollen  (jfr  Meurling  2006b:104),  men  kommer  
kanske  inte  i  främsta  rummet.  Alla  andra  uppgifter  som  en  professor  tar  på  sig  –  frivilligt  
eller  för  att  upprätthålla  systemet  –  värderas  lägre  eller  inte  alls.  Det  var  dock  just  dessa  
andra  uppgifter  som  mina  informanter  verkar  ägna  en  stor  del  av  sin  tid  åt.  Denna  
diskrepans  återspeglas  i  deras  utsagor.  Missnöje  över  att  alla  administrativa  uppgifter  
lämnade  så  lite  tid  för  forskning,  nämndes  av  Dora,  Sophia,  Klara  och  Helena.  Alla  fyra  
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betonade  i  samma  veva  vikten  av  bra  undervisning,  effektiv  handledning  av  studenter  och  
doktorander  och  professionellt  stöd  till  kollegor  och  medarbetare.  Detta  ansvarstagande  
och  omsorgstagande  passar  in  i  en  mer  traditionellt  normativ  femininitet,  som  
Wiklund/Strömback/Bengs  (2013:79)  framhäver.  Men  eftersom  universitetsledningen  
främst  är  intresserad  av  forskningsresultat  och,  åtminstone  i  Graz,  bryr  sig  mindre  om  
huruvida  universitetets  anställda  trivs  på  sin  arbetsplats,  kunde  man  dra  slutsatsen  att  
pedagogiska  och  vägledningskompetenser  samt  ansvarstagande  för  underordnade  inte  
höjer  universitetets  renommé  och  således  inte  ger  användbart  kapital  för  dem  som  
uppvisar  sådana  egenskaper.  Pedagogiskt  tänkande,  medkännande  professorer  motsvarar  
helt  enkelt  inte  universitetets  bild  av  en  professor,  i  alla  fall  inte  den  av  Lilja  (2010:5)  
beskrivna  bilden:  

Att  vara  butter  och  otillgänglig  blir  en  garant  för  att  man  sätter  forskningen  i  fokus.  En  
god  forskare  är  inte  –  som  kvinnor  –  servil  och  fördragsam  om  forskningen  hotas  av  det.  
Den  ilskne,  buttre,  tillbakadragne  forskaren  signalerar  att  han  håller  på  med  någonting  
viktigt  och  inte  vill  bli  distraherad  eller  avbruten  i  det.  

När  universitetsledningen  i  Graz  t.o.m.  nedvärderar  själva  forskningsområdet  (vilket  
Klara,  Sophia  och  Helena  berättade  om30)  och  ifrågasätter  en  professors  sakkompetens  
(såsom  hände  i  ett  möte  mellan  Klara  och  fakultetsnämnden),  undermineras  även  hennes  
positionsmakt  (jfr  Meurling  1997:112).  För  att  använda  Meurlings  bild  (2000:217)  kunde  
man  säga  om  Sverige  att  kvinnor  definitivt  har  börjat  inta  det  akademiska  rummet,  om  än  
kanske  inte  ännu  komplett  erövrat  det.  I  Österrike  däremot  verkar  kvinnor  av  många  
fortfarande  anses  som  inkräktare  på  männens  tummelplats  (se  Meurling  2003)  i  
universitetets  högre  sfärer.    

Meriter,  homosocialitet  och  kvinnlig  solidaritet  
En  aspekt  som  de  flesta  tog  upp  var  akademins  påstådda  satsning  på  meriter.  Som  
Peterson  (2010;  se  även  ovan)  poängterar  bedöms  kvinnors  prestationer  annorlunda  än  
mäns.  Denna  smärtsamma  erfarenhet  hade  Sophia  nyligen  gjort  i  sina  löneförhandlingar  
med  universitetet.  Elisabet  hade  lärt  sig  i  många  möten  att  kvinnors  idéer  och  förslag  
negligerades  och  godkändes  först  när  en  man  upprepade  dem.  Och  Kim,  som  länge  hade  
trott  att  universitetet  ”borde  vara  det  mest  meritokratiska  man  kan  tänka  sig”  hade  också  
haft  en  ögonöppnare  när  hon  skulle  svara  på  en  enkät  och  insåg  att  universitetet  inte  var  
meritokratiskt.  Samma  slutsats  dras  av  Harris/Ravenswood/Myers  (2013:231)  som  påpekar  
att  en  blind  tro  på  meritokratin  faktiskt  kan  dölja  könsdiskriminering  och  täcka  över  
informella  nätverk  (se  även  Nilsson  2005:66  om  att  doxan,  dvs.  den  dominerande  
föreställningen  på  ett  fält,  kan  förbli  ”en  tyst  sanning”).    

   Solidariska  nätverk  skulle  nu  kunna  utgöra  en  effektiv  motvikt  mot  sådana  
homosociala  sammanslutningar.  Det  tyckte  även  mina  informanter.  Samtidigt  betonade  
flera  av  mina  intervjupartners  att  det  var  svårt  att  hitta  tid  för  att  bilda  kvinnliga  nätverk.  
De  är  inte  ensamma.  Följande  funderingar  av  en  deltagare  i  ett  mentorsprojekt  som  citeras  

                                                                                                                                        
30   Jfr  även  Meurling  2006b:105  om  doxan  och  den  ”legitima  vetenskapen”  och  Meurling  2007  om  att  forska  

inom  ”fel”  område.  
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av  Meurling  (2008b:149)  sammanfattar  på  ett  träffande  sett  vikten  av,  och  svårigheter  med,  
att  skapa  ett  rum  för  kvinnlig  solidaritet:  

Kvinnor  måste  ständigt  påminnas  om  vikten  av  att  kvinnor  måste  hålla  ihop,  som  män  
alltid  slutit  upp  vid  varandras  sida.  Den  inbördes  ohöljda  beundran,  det  tysta  
samförståndet  i  ett  eget  mentalt  ”rum”  och  den  starka  solidaritet  som  män  mobiliserar  
bl.a.  som  sublim  sammangaddning  gentemot  kvinnor  har  vi  mycket  att  lära  av.  Det  måste  
inpräntas  hos  varje  kvinna  att  hon  skall  se  till  att  dra  med  sig  andra  kvinnor  i  karriären.  
En  kvinna  med  framgångsrik  karriär  är  att  betrakta  som  ett  ”lokomotiv”  som  skall  dra  
med  sig  så  många  hon  kan  upp  på  karriärstegen.  Och  dem  hon  drar  med  sig  får  aldrig,  
aldrig,  glömma  att  tacka  henne  för  det  och  betala  med  gentjänster,  stötta  tillbaka.  
Kvinnliga  nätverk  måste  konstrueras  av  ståltråd  (taggtråd!),  inte  som  nu  av  skör  
konstfibertråd.    

Liknande  slutsatser  dras  av  Harris/Ravenswood/Myers  (2013)  som  fann  att  ”patrons”,  dvs.  
mentorer,  genom  sina  nätverk,  kunde  ge  yngre  akademiker  värdefullt  stöd  och  underlätta  
tillträde  till  akademins  inre  kretsar.    

DEN  AKADEMISKA  RESAN  OCH  OLIKA  SLAGS  KAPITAL  
Under  min  läsning  av  relevant  litteratur  stötte  jag  ständigt  på  kritik  mot  studier  med  en  
alltför  inskränkt  fokusering  på  genus.  För  att  kunna  ta  med  andra  faktorer  bad  jag  därför  
mina  intervjupartners,  som  jag  tidigare  antytt,  att  berätta  om  sin  väg  till  den  position  de  
innehade  nu,  om  sina  skol-‐‑  och  studieår  samt  föräldrarnas  reaktion  på  studievalet  och  
nuvarande  position.  Denna  ingång,  hoppades  jag,  skulle  kunna  avslöja  andra  faktorer  som  
påverkar  deras  akademiska  liv,  såsom  eventuella  klassbaserade  skillnader,  en  känsla  av  att  
bli  diskriminerad  på  grund  av  sin  nationalitet  eller  sexualitet.  Som  Martinsson  
(Lundgren/Martinsson/Meurling  2008:149)  tror  jag  inte  att  klass  kan  ses  som  något  man  
”genom  sitt  habitus  har  med  sig  från  barnsben,  en  kulturell  uppförandekod  man  ärver”.  
Däremot  tror  jag  att  få  människor  kan  överge  alla  beteendemönster  som  man  har  övat  in  
under  sin  uppväxt,  i  synnerhet  inte  sådana  som  är  omedvetna.  Så  stämmer  många  av  
Sophias  kommentarer  överens  med  de  uttalanden  som  Meurling  återger  i  sin  
undersökning  av  jämställdhet  vid  akademin  (Meurling  2007:21).  Flera  av  Meurlings  
informanter  med  arbetarklassbakgrund  menade  att  ”de  ’känner  av’  den  och  att  den  
numera  kan  fungera  både  som  ett  hinder  och  en  tillgång”.  Och  hon  drar  följande  slutsats:  

Kön  och  klass  spelar  alltid  en  roll  om  än  på  lite  olika  sätt  i  olika  miljöer  och  vid  olika  
historiska  tidpunkter.  I  akademiska  sammanhang  där  det  kulturella  kapitalet  utan  
omsvep  värderas  högt,  är  det  ett  plus  att  komma  från  en  familj  där  det  finns  gott  om  
sådana  tillgångar.  I  andra  miljöer  kan  en  arbetarklassbakgrund  framhävas  som  något  
eftersträvansvärt,  men  den  skall  vara  lagom  och  salongsfähig,  inte  genrande  [sic]  genuin  
och  opolerad.  

”Rätt”  eller  ”fel”  klassbakgrund  kan  således  tolkas  olika  på  olika  fält.  Detsamma  vill  jag  
påstå  gäller  för  alla  andra  faktorer  som  påverkar  kvinnliga  professorers  trivsel  på  den  
akademiska  arenan.  Detta  påpekas  även  av  Johanisson  (2007:100–1):  

Den  som  från  början  saknar  socialt  och  kulturellt  kapital  måste  arbeta  för  dubbel  
bekräftelse  av  omgivningen.  I  princip  har  hon  samma  problem  som  uppkomlingen  och  
riskerar  att  exkluderas  om  hon  inte  behärskar  de  rätta  koderna.  För  att  passa  in  i  
gemenskapen  och  inte  avslöja  sitt  sociala  (könsmässiga,  etniska)  underläge  frestas  hon  att  
dra  sig  djupare  och  djupare  in  i  det  vetenskapliga  arbetet,  det  enda  område  där  hon  kan  
hävda  sig  och  konkurrera  på  lika  villkor.  Men  där  inne,  där  hela  jaget  nu  har  placerats,  
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finns  risken  att  bli  avskuren  från  det  sociala  sammanhanget,  världen  utanför.  Om  
framgången  uteblir  hotar  fördjupad  isolering.  

Sophias  rädsla  för  möten  där  den  mansdominerade  akademiska  diskursen  fortfarande  
råder  oinskränkt,  kan  härröra  från  en  klassbaserad  osäkerhet  på  en  parnass  som  är  
främmande  för  henne.  Lika  väl  kan  hennes  oro  vara  förknippad  med  hennes  könsmässiga  
underläge  eller  hennes  kulturella  annorlundahet  (som  just  i  detta  rum  ses  som  en  nackdel,  
medan  den  ses  som  en  fördel  i  lärosalen).  Eller  så  kan  den  tolkas  som  en  växelverkan  
mellan  alla  tre  faktorerna.    

   Å  andra  sidan  finns  Ingelore,  som  inte  heller  har  föräldrar  som  är  akademiker,  men  
som  är  mycket  bestämd.  I  hennes  fall  verkar  den  resoluta  personligheten  och  det  starka  
självförtroendet,  som  hon  fick  utveckla  för  att  lyckas  i  ett  ämne  som  traditionellt  har  varit  
ett  av  de  mest  mansdominerade  som  finns,  åsidosätta  alla  nackdelar  av  en  ”fel”  
klassbakgrund.  Och  så  Helena  som  har  ”rätt”  bakgrund,  men  ändå  känner  sig  mycket  
obekväm  med  den  autoritära  habitus  som  hon  förväntas  anamma.  Hur  tolkar  man  hennes  
motvilja  mot  hierarkier?  Med  hänvisning  till  hennes  kvinnlighet,  eller  en  akademisk  
socialisering  i  ett  mindre  hierarkiskt  system?  Eller  handlar  det  bara  om  ”personliga  drag”?  

   Inte  heller  kan  (lesbisk)  sexualitet  ses  som  en  faktor  som  alltid  försvårar  tillvaron.  
Marion  berättade  om  lesbiska  väninnor  som  var  osäkra  i  sitt  uppträdande.  Hon  själv  hade  
tillräckligt  med  självförtroende  från  sin  uppväxt  i  ett  akademikerhem  samt  förvärvat  stort  
”socialt  kapital”  genom  alla  kontakter  i  lesbiska  nätverk,  så  folk  brukade  ”vara  rädda”  för  
henne  och  vågade  inte  bråka.    

   Likaså  kan  nationell/kulturell  bakgrund  ge  fördelar  och  nackdelar.  Som  jag  tidigare  
nämnt  gav  Sophias  nationella  härkomst  henne  fördelar  som  native  speaker  i  lärosalen,  men  
inte  i  löneförhandlingar.  Även  Dora  såg  sin  utländska  bakgrund  som  en  fördel  i  
undervisningssammanhang,  men  som  nackdel  när  det  gällde  att  hitta  
kommunikationsmönster  som  kunde  bli  accepterade  i  Sverige.    

   Medan  det  var  viktigt  för  Dora  att  inlemma  sig  i  det  ’svenska’  systemet,  dvs.  att  få  alla  
ombord,  vara  försiktig  i  hur  man  umgicks  med  kollegor,  att  inte  visa  aggression,  kunde  
precis  detta  beteende  försvåra  för  infödda  svenskar.  Och  skulle  man  snarare  förklara  
Elisabets  långa  funderingar  och  brist  på  beslutsamhet    med  hänvisning  till  kön/genus?  

   Eftersom  alla  mina  informanter  var  ”vita”,  blev  ”etnisk  bakgrund”  aldrig  en  relevant  
analytisk  kategori  i  denna  studie  (jfr  dock  Sohl  2015  om  klassresan  som  en  ”samhällelig  
favorithistoria”  som  inkluderar  ”ras”  i  analysen).  

   Hur  står  det  nu  till  med  mina  informanters  kapital?  Det  ekonomiska  kapital,  som  
traditionellt  förknippats  med  en  professorstjänst,  har  minskat  och  ska  krympa  ytterligare,  
om  Kims  profetia  besannas.  I  synnerhet  kvinnor  har  drabbats  av  den  sista  tidens  
besparingsåtgärder,  som  Ingelore  påpekade  med  hänvisning  till  alla  visstidsanställda  
kvinnliga  professorer.  Sophia  verkar  även  påverkas  av  sin  okunnighet  om  ekonomins  
spelregler,  som  Börjesson  (2012:113)  också  räknar  till  ekonomisk  kapital,  när  hon  berättar  
om  sin  oförmåga  att  föra  löneförhandlingar,  som  enligt  henne  leder  till  en  växande  
löneklyfta  mellan  män  och  kvinnor.    
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   Det  kan  antas  att  professorsbefattningen  fortfarande  ger  kulturellt  kapital.  Men  en  
kvinnlig  professor  får  tydligen  hela  tiden  slå  vakt  om  sina  kulturella  tillgångar.  Hon  måste  
ha  rätt  klädsel,  som  Ingelore  betonade,  införliva  den  av  männen  skapade  diskursen,  vilket  
Sophia  påpekade,  och  känna  landets  kommunikationskoder.  Vad  är  mer,  även  det  
kulturella  kapitalet  håller  på  att  avta  med  den  feminisering  av  akademin  som  Kim  
förutser,  och  när  forskningsfältet  nedvärderas  (jfr  ovan).    

   Och  hur  är  det  med  det  sociala  kapitalet?  Att  ha  ett  stort  nätverk  av  förbindelser  och  
kontakter  ger  socialt  kapital,  som  Marion  påpekade.  Men,  som  tidigare  antytts,  tar  
kvinnliga  professorer  sig  an  många  uppgifter  utöver  de  som  direkt  förknippas  med  
akademisk  habitus.  Följden  är  att  de  har  lite  tid  över  för  nätverkbyggande  och  
ackumulering  av  socialt  kapital.    

   Sammanfattningsvis  skulle  man  kunna  argumentera  att  alla  de  kategorier  som  ingår  i  
ett  intersektionellt  perspektiv  kan  försvåra  framgång  på  den  akademiska  arenan:  Att  
komma  från  ett  arbetarhem,  från  en  främmande  kultur  eller  ett  främmande  land,  att  inte  
motsvara  den  heterosexuella  normen,  kan  alla  utgöra  ett  hinder  i  karriären.  Att  dessutom  
vara  kvinna  på  ett  traditionellt  manligt  fält  verkar  kunna  förstärka  alla  kategoribaserade  
nackdelar  ännu  mer.  Kön/genus  förstärker  alla  andra  kategorier.  Utan  könsmakt  och  med  
enbart  positionsmakt  (jfr  Meurling  2008:197)  –  som  under  den  senaste  tiden  har  eroderats  
–  ter  sig  akademin  fortfarande  som  ett  slagfält  där  kvinnor  får  fortsätta  sin  strid  för  
jämställdhet  och  förverkligandet  av  sin  drömbild  av  den  akademiska  världen  (jfr  
Ehn/Löfgren  2004:166–7).  

   Kön/genus  är  alltså  en  viktig  kategori,  men  som  Marion  så  träffande  formulerade  det:    
[...]  being  a  woman  is  not  necessarily  my  only  identity  –  it  never  really  is  –  there  is  other  
things  going  on.  
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