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Abstract 
Despite the relatively rapid progress in the field of gender equality - proven by the fact that 
today women and men are fairly evenly represented at most levels in universities - almost four 
out of five full-time professors are men. Some major problems in the academic world are the 
structural barriers that limit many of its members, women in particular, preventing them to 
pursue a career on the same terms as their male colleagues. This, in turn, undermines the 
research's potential and credibility. It is thus not only who gets promoted to being professor 
that is worth examining, but rather the underlying factors that create unequal opportunities for 
different groups of people in academia. In this study, seven female political scientists are 
interviewed to give us a better understanding of the situation from different personal 
perspectives. These women defended their respective thesis relatively recently, meaning they 
are all currently facing the challenge of establishing themselves as researchers in an academic 
world characterised by competitiveness. By learning from their personal experiences and 
general observations of working in the academy, and drawing on previous research, this study 
helps us better understand the problem in a local context. The results indicate that these 
women do feel that it is harder for them to achieve the same results by the same means as 
their male colleagues. The main causes for concern are the requirements to publish 
international articles to a great extent and the fact that it is very hard to get a permanent 
position in the academy. These causes are not directly linked to the question of gender in the 
sense that they apply to everyone in the academy. However, it seems like the underlying 
factors, such as the norms that tell you how to behave and prioritise as a scientist, as well as 
the social structures and informal hierarchies in academia, create barriers that are harder for 
women to overcome. As it appears, this is essential when these women consider the 
opportunities they have to advance their careers within the academy. 
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1. Inledning 
Akademin har en betydelsefull, samhällsbärande funktion som går ut på att driva 
samhällsutvecklingen framåt med bra och allmännyttig forskning. För att akademin ska lyckas 
med sin uppgift behövs ett öppet forskningsklimat som på bästa sätt tar tillvara de resurser 
som finns att tillgå. Ett stort problem i den akademiska världen består i dess ojämställda 
strukturer som verkar begränsande för många av dess medlemmar, i synnerhet kvinnor. Trots 
relativt snabb utveckling inom jämställdhetsområdet som syns i siffror på att kvinnor och män 
idag är någorlunda jämnt representerade i de flesta grupper i universitetsvärlden, så gäller 
detta bara till en viss gräns, det vill säga det omfattar bara tjänster av lägre rang. Tittar vi 
istället på gruppen professorer så är nästan fyra av fem anställda män (Europeiska 
kommissionen 2015). Forskare världen över verkar eniga om att det finns strukturella hinder 
som hindrar kvinnliga akademiker att göra karriär på samma villkor som sina manliga 
kollegor (se exempelvis Wennerås & Wold 1997; Kantola 2008; Monroe & Chiu 2010). Även 
regeringen har uppmärksammat detta och uttryckte explicit i regeringsförklaringen att 
jämställdheten inom akademin måste öka. Målet är att gruppen professorer i framtiden ska 
bestå av lika många män som kvinnor (Regeringskansliet 2015). 

Vissa hävdar att den kvarstående ojämlikheten i gruppen professorer speglar en 
akademisk generation som håller på att fasas ut och att förändring kommer att ske som en 
naturlig följd av utvecklingen på lägre nivåer. Med andra ord: det krävs att de manliga 
professorerna blir gamla, dör och lämnar en lucka för en kvinna att fylla. Forskning visar dock 
att det finns andra faktorer som påverkar och att dessa utgör en bromskloss som förhindrar att 
utvecklingen når de högsta nivåerna. Den låga andelen kvinnliga professorer är följaktligen ett 
resultat av andra systematiska begränsningar och kräver andra åtgärder som inte går ut på att 
vänta ut tiden (se exempelvis Chrapowska 2006; Danell & Hjerm 2013). Det är således inte 
bara vem som blir befordrad till professor som är värt att uppmärksamma, utan snarare de 
bakomliggande faktorerna: strukturer som utgör subtila hinder för kvinnor att göra 
forskarkarriär.  

Även i Sverige är den ojämställda akademin ett faktum. Trots en levande och i många 
fall självklar diskusson om jämställdhet samt framgång i internationella jämförelser står 
akademin här inför samma dilemma som akademin internationellt gör: de existerande 
strukturerna skapar ojämlika förutsättningar för olika grupper av medarbetare, vilket i 
förlängningen undergräver forskningens potential och trovärdighet. För att komma tillrätta 
med det här problemet behöver dessa förutsättningar förändras. Kanske innebär detta en 
fundamental omvärdering av akademins grundläggande principer och förfaranden. 

Den här studien är en kvalitativ intervjustudie där fokus ligger på individnivå. Den 
ämnar undersöka hur situationen kan förefalla sig för kvinnor som relativt nyligen disputerat 
och nu står inför utmaningen att etablera sig som forskare. Studien går således ut på att i en 
lokal kontext undersöka hur arbetsvillkoren kan upplevas i förhållande till ens könsroll. I 
undersökningen får ett antal kvinnliga statsvetare berätta om sina personliga upplevelser och 
allmänna iakttagelser av att arbeta inom akademin. Tillsammans med tidigare forskning kan 
studien förhoppningsvis hjälpa till att belysa akademins inneboende brister samt granska och 
förstå akademin som såväl arbetsplats som samhällsdrivande institution. 
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2. Syfte och frågeställning 
Sverige framhålls ofta i internationella jämförelser som ett föredöme när det kommer till 
jämställdhet, men även i Sverige har vi en bra bit kvar att gå innan vi kan kalla akademin för 
jämställd. Sverige är därför intressant som fall eftersom akademin fortfarande verkar 
genomsyras av ojämställda makthierarkier, trots att det på samhällsnivå gjorts stora framsteg i 
jämställdhetsväg. Även om denna studies resultat i sig självt inte nödvändigtvis säger oss 
något om situationen i andra länder, kan vi anta att situationen inte ser mycket bättre ut 
annorstädes. Studien fokuserar på statsvetenskapliga institutioner, men de förhållanden som 
beskrivs är inte på något vis specifika för statsvetenskapen som forskningsdisciplin utan dessa 
förhållanden bör kunna ses som allmänt giltiga för stora delar av det akademiska landskapet. 
Därför torde studien vara av intresse också för andra delar av akademin. 

Ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv är en jämställd akademi viktig på så sätt att 
den ger samma möjligheter för alla att forska på lika villkor. En ojämställd akademi riskerar 
att läcka intellektuellt kapital som annars hade kunnat bidra till att producera bättre resultat, 
något som även får konsekvenser för den ickeakademiska världen. Faktumet att problemet 
kvarstår trots växande forskning på området kan ses som bevis för att ännu mer forskning 
behövs. Den här studien är således såväl ett kompletterande tillägg till tidigare forskning som 
ett underlag för kommande undersökningar. 

Syftet med den här studien är följaktligen att i en lokal kontext undersöka hur 
arbetsvillkoren upplevs i förhållande till könsroll för några relativt nydisputerade kvinnor. 
Mot bakgrund av tidigare forskning kan resultatet användas för att belysa akademins 
inneboende brister samt granska och förstå akademin som såväl arbetsplats som 
samhällsdrivande institution. 

Problemformuleringen lyder som följer: Hur upplever nydisputerade kvinnor från två 
statsvetenskapliga institutioner sina arbetsvillkor i förhållande till sin roll som kvinna? Vilka 
faktorer är avgörande för dessa kvinnor när de beaktar sin framtidsvision inom akademin? 
 

3. Disposition 
Härefter följer en översikt av tidigare forskning på ämnet. Utgångspunkten är de teoretiska 
resonemang som studien tar avstamp i vilket följs av en sammanfattning av den 
internationella litteraturen på ämnet. I avsnitt fem presenteras därefter studieupplägget, vilket 
motiverar metod- och designval. Detta följs av en beskrivning av materialet som använts, hur 
urvalet har gått till, samt en redovisning av analysprocessen. Därefter kommer en redogörelse 
av vilka avgränsningar som har gjorts varvat med en diskussion om alternativa angreppssätt. 
Avsnittet avslutas med att diskutera problem med studien samt studiens tillförlitlighet. Avsnitt 
sex är studiens huvuddel där materialet presenteras varvat med analys. Detta mynnar sedan ut 
i en avslutande diskussion i avsnitt sju där studien sammanfattas och slutsatser presenteras 
och kommenteras. I avsnitt åtta finns en referenslista följd av bilagor med deltagarlista samt 
intervjuguide. 
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4. Tidigare forskning 
4.1 Det läckande röret 
Det finns relativt mycket forskning som behandlar kvinnor i akademin och de karriärhinder 
som många möter. Mycket av denna forskning är kvantitativ och baseras på statistisk fakta om 
vilka som når de höga positionerna (män) och vilka som i regel inte gör det (kvinnor) (se 
exempelvis Billard 1994; Tesch BJ m.fl. 1995; Nonnemaker 2000). Detta mynnar ofta ut i 
resonemang knutna till metaforen ”det läckande röret”, vilken används ideligen inom 
akademin för att understryka faktumet att många fler kvinnor än män efter hand försvinner 
från akademin utan att komma tillbaka. Trots relativ jämn påfyllning i ena änden av röret så är 
det alltså fler män än kvinnor som kommer ut i andra änden, vilket indikerar att någonting 
händer längs vägen: röret läcker. Teorier finns om att det här beror på att det finns för få 
kvalificerade kvinnor till att börja med och att det kommer bli mer jämställt i toppskikten så 
fort antalet kvalificerade kvinnor ökar i bottenskikten. Kristen Renwkk Monroe och Irvine 
William F. Chiu (2010) presenterar en empirisk analys av huruvida denna teori är 
verklighetsförankrad eller inte. De visar att jämställdheten inte ökar trots fler kvalificerade 
kvinnor i början av röret. Kvinnor hamnar ändå på lägre positioner än män och får fortfarande 
lägre lön för lika arbete. Rörmetaforen är enligt dem relevant men beskriver en händelsekedja 
med andra bakomliggande förklaringar. 

Cecilia Chrapkowska (2006) undersöker i en svensk kontext den allmänna 
uppfattningen att andelen kvinnor bland professorerna ökar i takt med att andelen kvinnor 
ökar i grund- och forskarutbildningen. Hon får som resultat att den teorin måste förkastas 
eftersom det bevisligen redan på 1950-talet fanns tillräckligt många kvinnor i enda änden av 
det imaginära röret för att kunna förvänta sig en jämn fördelning av kvinnor och män bland 
professorerna. Alltså måste det finnas andra förklaringar till varför röret fortfarande kan sägas 
läcka. Chrapkowska visar i sin analys att män anrikas under karriären i förhållande till sina 
kvinnliga studiekamrater. Anrikningstalet anger kvoten mellan sannolikheterna att kvinnor 
och män stannar kvar inom akademin. Hon kommer fram till att humaniora och 
samhällsvetenskap är de områden med högst manlig anrikning mellan grundexamen och 
doktorsexamen. 
 
4.2 Sammanfattning av den internationella litteraturen 
Det finns många försök till att förklara varför kvinnor har svårare att hävda sig inom 
akademin än sina manliga kollegor; akademins inneboende strukturer verkar begränsande. 
Johanna Kantola (2008) förklarar detta i termer av dold diskriminering, vilket i sig grundar sig 
på Joan Ackers teori om könade organisationer. Acker (1990) menar att organisationer är 
uppbyggda efter manliga ideal och att det marginaliserar de som inte passar in i kategorin 
män. Detta upprätthåller en könssegregation och skapar således olika förutsättningar för 
organisationens olika medlemmar. Problemet är enligt Acker att dessa strukturer inte ses som 
könade, utan att det finns en allmän uppfattning om att organisationer är könsneutrala i sin 
konstruktion. Kantola menar att detta går hand i hand med vad hon kallar dold diskriminering. 
Akademin uppfyller många av de generella krav för att kunna kallas jämställd, men det finns 
subtila faktorer som verkar diskriminerande mot kvinnor. Dessa faktorer kan inte kallas 
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diskriminering eftersom de inte syns på pappret. Däremot får de liknande effekt på kvinnornas 
möjligheter att göra karriär. Den dolda diskrimineringen är de normer och sociala särdrag som 
sitter i de akademiska väggarna. 

Claire Timperley är en nya zeeländsk statsvetare som utifrån det här problemet 
sammanfattat den internationella litteraturen om kvinnor i akademin. Hennes studie utgår från 
den nya zeeländska kontexten men gör jämförelser med ett antal andra länder med liknande 
akademiska institutioner (främst USA men även Storbritannien, Finland och Australien), 
varpå hon konstaterar att det här är ett mönster som går att se även globalt. Hon pekar ut ett 
antal nära relaterade faktorer som hon finner vara särskilt typiska i sammanhanget som 
återfinns i internationell litteratur. Den första är ”the double bind”, vilket kort beskrivet 
innebär att kvinnor ofta ställs inför val där alla alternativ på något sätt innebär oönskade 
konsekvenser. I det här sammanhanget är det ofta resultatet av att kvinnliga forskare hamnar i 
situationer där samhällets förväntningar på könsstereotyper och deras yrkesroll sällan går att 
förena. ”Gender devaluation” innebär att roller som kvinnor innehar tenderar att få lägre 
status samt att aktiviteter utförda av kvinnor trivialiseras. Därefter nämns ”chilly climate”, 
vilket innebär att kvinnliga studenter och forskare inte erbjuds samma möjligheter eller 
uppmuntras till utveckling i lika stor utsträckning som män. ”Culture of research” innebär att 
den statsvetenskapliga disciplinen tenderar att undervärdera subdiscipliner och 
tillvägagångssätt som ses som bortom det traditionella, där kvinnliga forskare rör sig till större 
utsträckning än män. Exempel på detta är forskning som rör genusfrågor och familjerelationer 
eller att arbeta tillsammans snarare än enskilt. Slutligen nämns ”chronological crunch”, som 
innebär att den generellt sett viktigaste och mest krävande tiden i en forskares karriär ofta 
sammanfaller med tidpunkten för när ansvar för familjen, så som barnpassning eller att ta 
hand om äldre, är som störst – vilket traditionellt sett är ansvarsområden som har tillskrivits 
kvinnan (Timperley 2013).  

Då Timperleys artikel inte direkt omfattar statsvetenskap i Sverige, även om den 
visserligen gör anspråk på att vara universellt angelägen, så ser jag ett behov av att undersöka 
hur väl hennes studie kan appliceras på den svenska kontexten. Mot bakgrund av de ovan 
nämnda teoretiska resonemangen ämnar den här studien således undersöka hur väl situationen 
kan kategoriseras enligt Timperley på lokal nivå. 
 

5. Metod 
5.1 Studieupplägg 
Själva materialet har inhämtats genom enskilda djupintervjuer med sju kvinnliga akademiker 
vid två statsvetenskapliga institutioner. Intervjuerna har utgått från en intervjuguide som 
strukturerats utifrån Timperleys sammanfattning av den befintliga forskningen om kvinnor i 
akademin. Varje kategori har operationaliserats till att bestå av frågor som ringar in innehållet 
i respektive tema. Intervjuguiden var tänkt att fungera som vägledning vid intervjutillfällena, 
men att vara tillräckligt öppen för att låta intervjupersonerna självmant komma in på relevanta 
ämnen. Frågeformuleringarna tilläts därför variera och anpassas efter den person som blev 
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intervjuad. Intervjuschemat visade sig vara fruktbart på så vis att det styrde intervjuerna 
lagom mycket: det ledde in på relevanta ämnen men tillät också intervjupersonerna att själva 
reflektera och utveckla sina tankar kring respektive tema. 

Intervjuer är en effektiv materialinsamlingsmetod för att inhämta kvalitativ data 
eftersom det ger intervjupersonerna möjlighet att på ett ingående sätt förklara hur situationen 
upplevs från sitt eget perspektiv. Det ger också intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor 
och att på så sätt ge intervjupersonen möjlighet att utveckla och förtydliga sina svar. Givet att 
den som intervjuar inte styr svaren och påverkar den intervjuade för mycket med sin närvaro 
så kan vi anta att validiteten i svaren är någorlunda hög. Däremot är det en tidskrävande 
metod som får som effekt att urvalet nödgas bli mindre, vilket i sig resulterar i svårigheter att 
bedöma studiens generaliserbarhet. Därtill är det också viktigt att komma ihåg att det kan vara 
svårt att upprepa studien och få samma resultat eftersom det är många kringgärdande faktorer 
som spelar in vid en intervju så som personkemi, val av plats och andra störningsmoment. Är 
reliabiliteten ett överordnat värde för ens studie bör eventuellt en annan metod användas 
(Esaiasson m.fl. 2012: 228f). För en kvalitativ studie som denna lämpar sig dock intervjuer 
som materialinsamlingsmetod bra eftersom det är i samtalet som vi hittar de mest personliga 
analyserna. 
 
5.1.1 Material 
Det huvudsakliga underlaget för denna studie är de intervjuer som genomförts med kvinnliga 
statsvetare som disputerat från två olika statsvetenskapliga institutioner. Intervjuerna 
genomfördes vid sju tillfällen under april månad 2016, antingen på intervjupersonens 
arbetsplats eller i intervjupersonens hem, enligt respektive deltagares önskemål. Varje intervju 
tog ungefär en timme att genomföra. Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats för 
att underlätta kodning och analys. Då samtliga deltagare önskade vara anonyma har jag valt 
att kalla dem ”Intervjuperson 1”, ”Intervjuperson 2” och så vidare. Då även lärosätena är 
anonyma i studien har jag valt att kalla dem ”Lärosäte 1” samt ”Lärosäte 2”. Sammanlagt 
deltog tre personer från Lärosäte 1 och fyra personer från Lärosäte 2. I slutet av uppsatsen 
ligger en bilaga där det går att utläsa var respektive deltagare disputerade samt vilket år detta 
skedde. 

Två aspekter är intressanta ur ett källkritiskt perspektiv. För det första så kan man vara 
olika benägen att prata om sin arbetsplatssituation och beroende på hur gärna man vill stanna 
kvar i akademin kanske man är olika benägen att se för- och nackdelar med sin situation. Det 
är därför ett viktigt perspektiv att ha i åtanke vid bearbetning av materialet. För det andra är 
det irrelevant att prata i termer om just ”sant” eller ”falskt” eftersom det är deltagarnas egna 
upplevelser som är av intresse för studien. Utmaningen är således att försöka balansera dessa 
perspektiv för att få en så klar bild som möjligt av intervjupersonernas tankevärldar. 
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5.1.2 Urval 
Urvalet har gjorts i flera steg. Först och främst så har jag valt att utgå från en svensk kontext. 
Sverige är intressant att undersöka eftersom att vi kommit långt vad gäller jämställdhet på en 
samhällsnivå, men trots det brottas med problem så som en ojämställd akademi. För 
undersökningen har sedan två statsvetenskapliga institutioner vid två olika svenska universitet 
valts ut. Anledningen till att valet föll på just statsvetenskapen som disciplin är delvis på 
grund av förförståelsen att statsvetenskapen i ett europeiskt perspektiv traditionellt sett har 
varit dominerad av män. För att uppnå än mer intensitet i urvalet hade en forskningsdisciplin 
med ännu högre koncentration av manliga forskare kunnat väljas, så som teknisk disciplin, 
men då studien skrivs inom statsvetenskapens ramar föreföll statsvetenskapen vara ett rimligt 
val. 

Efter förfrågan fick jag listor över de personer som disputerat vid respektive institution 
skickat till mig från institutionernas kansli. Därefter har kvinnor som avlagt doktorsexamen 
vid institutionerna någon gång under de senaste sju åren tillfrågats om de haft intresse av och 
möjlighet att medverka i studien. Förfrågan gick ut via mejl och i några fall skickades även ett 
påminnelsemejl ut för att få svar. Tidsintervallet har valts utifrån förförståelsen att åren efter 
disputation är en krävande period i en forskares karriär, vilket är studiens fokus. För att 
komma upp i tillräckligt många deltagare, efter att vissa tillfrågade avböjt, krävdes det att gå 
tillbaka sju år i tiden. Sammanlagt deltog sju stycken intervjupersoner i studien. 
 
5.1.3 Analysprocess 
Mitt ramverk för analysen kommer främst att relatera till Timperleys studie som nämnts ovan. 
Intervjuguiden är utformad i enlighet med de kategorier som Timperley presenterar, vilka 
sammanfattar den internationella litteraturen om kvinnors hinder och motgångar i akademin. 
För att kunna omvandla dem till intervjufrågor har jag operationaliserat varje kategori till att 
bestå av frågor som ringar in de huvudsakliga beståndsdelarna. Varje nytt tema har följts av 
ett visst antal följdfrågor som alla följer idén om att först gå från det generella till det 
personliga. 

Själva analysprocessen började med ett deduktivt angreppssätt då jag läste igenom alla 
transkriberade intervjuer med teoretiska glasögon färgade av Timperleys kategorisering. Detta 
gav mig ett helhetsintryck att utgå från när jag sedan systematiskt kategoriserade svaren 
utifrån relevans i förhållande till intervjuguidens olika teman. För att göra själva analysen 
fruktbar har jag skapat nya kategorier som på ett bättre sätt fångar in materialet. Dessa nya 
kategorier går hand i hand med de ursprungliga som används i intervjuguiden. Vissa har dock 
slagits ihop och andra delats upp för att bättre belysa det väsentliga i resultatet. 
Analysverktyget kan därför sägas bestå av en reviderad version av intervjuguiden. I min 
resultatdel väljer jag att kalla ”the double bind” för ”forskarnormen” istället eftersom jag 
anser att det på ett bättre sätt fångar upp respondenternas syn på vad det är som är avgörande 
för att lyckas som forskare. Förväntningarna på hur man ska bete sig utifrån rollen som 
kvinna går in i alla övriga kategorier. Den här kategorin har jag valt att dela upp i två 
underrubriker: ”den ideala medarbetaren” och ”manliga attityder”. Den första av dessa 
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behandlar de normer som säger vad man ska göra som forskare. Den andra av 
underrubrikerna behandlar hur man ska vara som forskare. ”Gender devaluation” väljer jag att 
slå ihop med ”chilly climate” och kalla kategorin för ”subtila strukturer och sociala 
sammanhang”.  En gemensam analys av dessa två ursprungliga kategorier belyser på ett bättre 
sätt intervjupersonernas beskrivningar av hur det är att vara kvinna i akademin i termer av 
uppmuntran, nätverk och sociala sammanhang. ”Culture of research” har jag valt att ta bort 
som egen kategori eftersom den inte genererade några intressanta resultat för studien som 
sådan. Det som sades av värde har vävts in i analyserna i de övriga kategorierna. 
”Chronological crunch” fungerar egentligen bra sådan som den redan är beskriven, men då 
betoningen i svaren snarare låg på jobbosäkerheten än på ansvarsbiten för barn och familj och 
att detta dessutom utgjorde tyngdpunkten i samtliga intervjuer valde jag att istället kalla den 
för ”otryggheten: jobb och familj”. Detta tror jag möjliggör ett tydligare sätt att presentera 
materialet på. Detta har jag valt att presentera utifrån underkategorierna ”arbetsrättsliga 
villkor”, ”meritering” och ”familj” eftersom det var de tre huvudspåren som utmärkte sig i 
relation till temat. Som avslutning har jag valt att lägga till en ytterligare kategori som jag 
kallar för ”framtidsvisioner”. Detta ämne tog upp stor del av intervjuerna, varför den 
kategorin behövs för att på ett rättvist sätt belysa framtidsaspekten i de intervjuade kvinnornas 
upplevda situation. 
 
Analysschemat ser således ut på detta vis: 
 
Forskarnormen 
Den ideala medarbetaren 
Manliga attityder 
Subtila strukturer och sociala sammanhang 
Uppmuntran 
Nätverk 
Socialt 
Otryggheten: jobb och familj 
Arbetsrättsliga villkor 
Meritering 
Familj 
Framtidsvisioner 
 
5.2 Avgränsning och alternativa angreppssätt 
En viktig aspekt av studien att ha i åtanke är att den är ensidig på så sätt att den inte inkluderar 
gruppen män. Att även intervjua relativt nydisputerade män skulle givetvis kunna ge djupare 
insikt i den rådande situationen, då en jämförelse av svaren skulle kunna vägleda analysen i 
att försöka hitta de mest relevanta skillnaderna i upplevelser grupperna emellan. Valet att inte 
inkludera män i studien grundar sig endast i de restriktiva tidsramar som studien måste hålla 
sig inom. En annan avgränsning som gjorts är att endast låta studien koncentrera sig på 
statsvetenskapen som disciplin. Problemet som sådant ska däremot inte ses som typiskt för 
just det forskningsfältet, utan som ett faktum som genomsyrar hela akademin - till olika grad. 
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Hade tid funnits hade det varit intressant att jämföra flera olika institutioner, för att se var 
problemet är som störst. Följaktligen bör denna studie snarare ses som ett underlag att bygga 
vidare på och inte som att den gör anspråk på att ge en fullständig kartläggning av problemet 
där alla perspektiv belyses. 

Ett alternativt upplägg för att kunna nå ut till fler, både grupper av medarbetare och 
olika institutioner och lärosäten, hade exempelvis kunnat vara att göra en enkätundersökning. 
Det hade förmodligen gett en bättre överblick av situationen samt ökat reliabiliteten så att 
samma undersökning skulle kunna genomföras flera gånger med olika målgrupper. Nackdelen 
med ett sådant angreppssätt hade varit att det minskat chanserna att fördjupa sig i de 
individuella upplevelserna, vilket är det huvudsakliga syftet med just den här studien. 

En annan uppläggsvariant hade kunnat vara att använda sig av gruppintervjuer för 
materialinhämtning. Fokusgrupper lämpar sig bra när syftet är att kartlägga tankemönster och 
resonemang som kommer fram i den sociala interaktion som skapas i gruppen (Teorell & 
Svensson 2013: 90). Då många av deltagarna förväntas dela liknande erfarenheter skulle detta 
kunna öppna upp för intressanta diskussioner som kunde fördjupa förståelsen för ämnet än 
mer. Det som dock talar emot ett sådant tillvägagångssätt är att frågorna som undersöks kan 
vara känsliga för somliga eftersom det handlar om arbetsrelaterade problem. Att uttrycka 
missnöje inför andra kan uppfattas som riskabelt för någon som befinner sig i en position som 
lätt kan påverkas av externa relationer. Detta visade sig också i att samtliga deltagare önskade 
vara anonyma i studien. 

Slutligen, det är såklart viktigt att ha i åtanke att det kan finnas stora variationer inom 
kategorin kvinnor, för att utmana föreställningar om gruppen kvinnor som enhetlig. Med risk 
för att spä på en ytterst tveksam stereotyp uppdelning mellan gruppen män och gruppen 
kvinnor så riktar sig studien, med detta beaktat, mot gruppen som av samhället pekas ut som 
kvinnor. Det är även viktigt att ha i åtanke att problemet i fråga inte är oberoende av andra 
faktorer, utan att det säkerligen finns många fler omständigheter som påverkar på ett eller 
annat sätt så som exempelvis klass, etnicitet och religion. Det ideala vore att inkludera alla 
dessa perspektiv i analysen, men de restriktiva ramarna för studien medför att en smalare 
analys känns nödvändig. Riskerna som detta medför för resultatet måste därför beaktas i 
slutsatserna som dras. 
 
5.3 Problem och studiens tillförlitlighet 
Ett problem med att använda sig av enskilda intervjuer som materialinsamlingsmetod är att 
det är tidskrävande på många plan: hitta intervjupersoner, boka in möten, transkribera det som 
sagts för att sedan analysera innehållet. I ett projekt som detta med relativt snäv tidsram så 
innebär det att man måste vara flexibel. Det är till exempel svårt att i förväg veta hur många 
av de tillfrågade som kan tänka sig att ställa upp på en intervju vilket gör att det i slutändan 
kanske blir andra personer som intervjuas mot vad som var tänkt från början. I det här fallet 
blev följden av att vissa tillfrågade avböjde medverkan att urvalskriteriet ”året för 
disputation” fick flyttas längre bakåt i tiden. Det behöver i sig inte innebära någonting 
negativt för studiens genomförande eller resultat, eftersom syftet är att lyfta fram enskilda 
upplevelser, det kanske rentav ger studien mer tyngd eftersom det då finns en chans att fånga 
upp fler aspekter av problemet. Däremot blir urvalsgruppen mer svårdefinierad då det inte är 
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lika självklart att säga att någon är nydisputerad som disputerat för sju år sedan jämfört med 
tre år sedan; gränsen är diffus. Detta, tillsammans med att studien endast omfattar ett ytterst 
litet urval, gör att resultatet blir svårt att generalisera till en större population. Visserligen kan 
studiens resultat jämföras med tidigare forskning på ämnet och på så sätt sättas in i ett större 
sammanhang men det är trots det svårt att avgöra huruvida utsagor från ett fåtal personer kan 
utgöra en säker grund för generalisering. Studien bör därför inte ses som allmängiltig, utan 
som ett bidrag till tidigare forskning samt ett underlag för vidare undersökningar. 
 

6. Resultat 
De kvinnor som deltog i studien bidrog alla till en fördjupad förståelse för hur situationen kan 
te sig för någon som identifierar sig själv både som kvinna och som akademiker. Deltagarna 
har gemensamt att de befinner sig i perioden efter disputation, men spannet mellan sju år och 
några månader är stort och mycket kan hända på den tiden. Trots det och trots att de har 
mycket olika familjesituationer (allt från barnlös singel, ensamstående mamma, gift till 
flerbarnsförälder), så finns det många synpunkter som återkommer i många intervjuer. Här 
går jag systematiskt igenom alla relevanta aspekter av de ämnen som vägde tyngst under 
intervjuerna. 
 
6.1 Forskarnormen 
Akademin är som en egen värld. Strukturen bygger till stor del på gamla traditioner och 
vedertagen praxis, något som inte alltid är lätt att hänga med i för nyinvigda. En av kvinnorna 
uttrycker det som att ”akademin är en miljö som är genomsyrad av olika makthierarkier, så 
man måste lära sig att navigera det där om man ska överleva” (Intervjuperson 6). Det 
framkommer att det finns många aspekter att tänka på om man vill passa in. Att vara forskare 
kommer med vissa förväntningar på hur man ska vara och vilka prioriteringar man bör göra 
för att ha en chans att stanna kvar i akademin. 
 
6.1.1 Den ideala medarbetaren 
De upplevda kraven på hur man bör vara som forskare varierar bland intervjudeltagarna. De 
flesta är eniga om att man bör vara driven och intresserad. En kvinna nämner att hon uppfattar 
att forskningsvärlden är väldigt tillåtande på det sätt att det finns många säregna personer som 
kan förenas i sitt intresse för forskningen. På ett annat sätt menar hon dock att det också är en 
väldigt sträng miljö på så sätt att man förväntas förvalta just det intresset och bara det. 

 
Jag kan uppfatta att det finns en ganska snäv ram för hur man ska vara som forskare. Jag är 
inte den här riktiga ”forskartypen”, jag sitter inte och läser vetenskapliga artiklar på min 
fritid. Jag är intresserad av väldigt mycket mer, jag är mer samhällsintresserad på ett mer 
vardagligt sätt. Så jag kan känna att jag inte har den här ”nördigheten”. (Intervjuperson 5) 
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Samma kvinna pratar om svårigheten i att förena sin roll som just kvinna med rollen som 
akademiker. Det finns enligt henne förväntningar på rollen som akademiker som begränsar 
hur man får se ut och bete sig. 
 
 

Det finns en mall för hur man är, inte minst som kvinna och forskare. Man får inte vara 
rolig, man får inte vara intresserad av annat, man får inte ha fina kläder, vara 
modeintresserad. Ett strängt ideal på något sätt. Och det handlar väl om alla fördomar som 
vi har till mans: ser man ut på ett sätt så innebär det att man är på ett sätt. Men jag tror ju att 
kvinnor bedöms mycket hårdare. För det är just den här sakligheten, vetenskapen, 
kunskapen som är det som vi bedöms utifrån. Och då finns det en bild av vad det innebär 
och det är seriositet, det är allvarligt, och det som bryter mot det på något sätt blir väl någon 
slags avvikelse. (Intervjuperson 5) 
 

Som hon nämner är ju detta fenomen inte knutet specifikt till varken statskunskapen eller 
akademin allena, utan det här är något som kvinnor möter i samhället som stort; i de flesta 
sfärer utgör kvinnor någon typ av avvikelse från makten. I akademin så innebär det att man 
som forskare bedöms efter mallen för vad en forskare är, och det är i många fall något som 
sammanfaller med ett ideal som förknippas med manliga egenskaper. En annan kvinna 
uttrycker det såhär: 
 

Tyvärr finns det en tendens att om man är mer mainstream i relation till makteliten på 
institutionen, som består av män, så är det lättare. Är man lik och passar in i det så är det ju 
lättare att rättfärdiga att man lyckas. Jag har till och med hört av doktorander som pratar 
med studenter att de rekommenderar att skriva på ett kodat språk så att det ser lite mer ut 
som programmering för då ser du ut som en ”sån”. (Intervjuperson 1) 

 
En ”sån” syftar alltså till någon som passar in i mallen för en lyckad forskare. Vad detta 
innebär varierar beroende på kontext, men deltagarna är överens om många betydelsefulla 
karaktärsdrag. Utöver att man ska förvalta ett genuint intresse för forskningen så framhålls att 
det är viktigt att man är flexibel och driven. Man ska således vara villig att ta alla chanser man 
får och vara beredd att arbeta mycket. 
 

Den ideala medarbetaren skulle jag säga är väldigt dedikerad till forskningen. Man har 
gärna internationella kontakter och nätverk, man åker på konferenser, man är produktiv, 
man går på seminarierna, man är hela tiden på och på tårna. Hela tiden forskning på gång. 
Man kan dra in pengar och är produktiv och man spottar ur sig massa artiklar. Jag uppfattar 
också att man ska vara lojal, kollegiet sett, och det betyder att man går på seminarier, att 
man deltar i det inomkollegiala. (Intervjuperson 5) 
 

Detta citat fångar upp de flesta av de aspekter som lyfts i relation till forskarnormen under 
intervjuerna. I samtliga intervjuer ligger tyngdpunken på samma sak: produktivitet. Även om 
det såklart är svårt att dra isär de olika faktorerna då de ofta påverkar varandra så kan receptet 
på vad som krävs för att bli en lyckad forskare enligt respondenterna skalas ned till en enda 
ingrediens, nämligen att spotta ur sig artiklar. Flera av kvinnorna uttrycker att det tog tid att 
förstå vikten av detta och att det ledde till en stress efter disputation.  
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När man väl har disputerat så saknar förväntningarna gränser skulle jag vilja säga, och vad 
som krävs för att överleva vet man ju inte riktigt. Så det är en väldig tydlig skillnad. 
Det jag inte tyckte att man pratade så mycket om på forskarutbildningen var hur oklara 
förväntningarna är sedan. Att idén om vad som är rimligt att prestera är inte så uttalad. Ska 
man publicera en artikel per år? Två? Tre? (Intervjuperson 1) 

 
Att inte ha full koll på vad som krävs av en direkt efter disputation kan vara fullt förståeligt – 
det gäller nog i de flesta yrken att det tar tid att bekanta sig med den nya miljön. Under de 
senaste åren har konkurrensen intensifierats i den akademiska världen och därmed har också 
kraven på att prestera som forskare ökat. Detta har successivt lett till en förändring av vad 
som är meriterande. Flera respondenter menar att det idag är omöjligt att få en fast tjänst om 
man bara har publicerat på svenska. Det som är viktigt ur meriteringssynpunkt är hur många 
internationella artiklar man har publicerat. Alla deltagare är införstådda med detta, men de har 
gått olika vägar för att nå den insikten. Flera av dem känner en viss frustration över att det 
finns en diskrepans mellan kravet på att vilja forska och vad som krävs för att lyckas som 
forskare. För många av dem är det intresset för att forska som driver dem, men för att lyckas 
klamra sig fast i akademin krävs det att man är smart och taktisk för att få ut så många artiklar 
som möjligt. Detta innebär att man måste ta en del fokus från det många anser vara det roliga 
med forskningen för att istället fokusera på produktion. Det är inte alltid en lätt balansgång. I 
flera av fallen verkar det som att det hade underlättat om man blivit mer förberedd på vilka 
krav som väntade under forskarutbildningen. 

Två andra av de huvudsakliga aspekterna som återkommer i många av intervjuerna är 
vikten av att vara flexibel och att delta i det kollegiala. För att fungera i organisationen 
behöver man vara självgående, kunna hoppa in på undervisning när det behövs och vara 
beredd att arbeta övertid. Det är viktigt att ta de chanser som ges för att förbättra sina chanser 
att stanna i akademin – särskilt som nydisputerad kvinna. För att passa in bör man således 
vara flexibel på så vis att man är medgörlig och anpassar sig efter situation.  

 
Jag tror att man som kvinna behöver prestera hårdare, man måste liksom vara en smidig 
medarbetare och man har inte så stora möjligheter att ställa motkrav. För man kan inte 
ställa till med bråk på sin arbetsplats och göra sig omöjlig, man drar liksom inte igång 
någon facklig kamp, utan man får hålla sig ganska lugn. (Intervjuperson 2) 

 
Att delta i det kollegiala innebär att man ställer upp, går på andras seminarier och tar på sig 
förtroendeuppdrag. Det verkar inte finnas någon egentlig skillnad i vilka som gör detta, men 
däremot nämner flera av respondenterna att det finns subtila faktorer som inverkar och som 
medför att förväntningarna för vad det innebär att bidra till det kollegiala är olika för olika 
grupper av medarbetare. På ett övergripande plan ställs det samma uttalade krav på alla 
medarbetare, vilket de intervjuade kvinnorna verkar vara överens om, men subtila faktorer 
bidrar till ojämlika utfall.  

 
Jag tycker inte att det ställs olika krav på oss i slutändan, men däremot tycker jag att det 
kollegiala trycket är lite större mot kvinnor, det vill säga förväntan att bidra till det 
gemensamma och spontant skulle jag väl säga att jag har uppfattningen att kvinnor tar ett 
större ansvar för sådana saker. Män har mycket lättare att säga nej och prioriterar sig själva. 
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Men däremot är det ju inte så att kraven ser annorlunda ut, men det är väl lite mer legitimt 
för dem att säga nej. (Intervjuperson 1) 

 
6.1.2 Manliga attityder 
Att brinna för forskningen och att satsa allt på att skriva många artiklar anses vara a och o för 
att passa in i mallen för den ideala forskaren. Om man dessutom anammar en manlig attityd. 
Respondenterna uttrycker det på varierade sätt: 
 

Det känns som att man ibland måste adoptera manliga attityder, man måste bli tuff och hård 
och till och med otrevlig ibland så att man kan bli respekterad av andra. (Intervjuperson 4) 
 
Det är lite som att om man inte rör sig mot den ”manliga rollen” så är det lite ens eget fel 
om man inte kommer vidare i akademin. Om det är det här som krävs så får man bara göra 
det. Det finns inga möjligheter att omförhandla själva förutsättningarna för det. 
(Intervjuperson 6) 
 
De vetenskapliga seminarierna, de är ju ”kittet” så att säga, och där tycker jag att killarna 
tar väldigt mycket plats och pratar och tar för sig och att man måste ha stereotypa 
manlighetsegenskaper, man ska ha en väldigt aggressiv attityd, man ska vilja sätta dit. 
(Intervjuperson 5) 

 
Att vara en bra forskare enligt normen är alltså enligt flera av kvinnorna förenat med att ha 
egenskaper som ses som typiskt manliga. Seminariekulturen tas upp som ett exempel där man 
går hårt åt i kommentarer; det ligger på gränsen till att snarare bryta ner än att vara 
konstruktivt. Flera av intervjupersonerna understryker just denna problematik i att 
seminariekulturen välkomnar ett manligt ideal, vilket syns tydligt i vilka som tar för sig.  
Detta kan ses som baksidan av det idealakademiska samtalet, att målet ständigt är att kritisera 
för att förbättra men att människorna bakom då glöms bort. 

 
Det här pratar man om väldigt ofta, ’vi måste prata om vår seminariekultur’, men det 
händer liksom inget. Den normen är väldigt manlig, men som tjej och kvinna måste man 
därför anpassa sig till den och anta den för det sitter i väggarna att det är så ett seminarium 
ska gå till. Och när man ser vilka kvinnor som har tagit sig vidare så ser man ju att det är 
kvinnor som har en sådan stil, som jag kan tycka är väldigt tröttsam. Det är en roll, ett sätt 
att vara på som man förväntas ha, och som jag skulle vilja säga ligger väldigt nära ett 
manligt ideal. Och då menar jag ju inte att män är så per biologi utan det är ju något som 
man socialiseras in i. Har man en mer stereotyp kvinnlig approach så betraktas man ju inte 
som lika skarp. (Intervjuperson 5) 

 
6.2 Subtila strukturer och sociala sammanhang 
Akademin beskrivs ofta som en miljö som kan karaktäriseras av homosocialitet; en relativt vit 
miljö där män väljer män. Detta fenomen är visserligen inte enbart knutet till akademin, det är 
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något som sker på många nivåer i samhället. Ofta är det helt omedvetet, utan sker på ett 
oreflekterat plan. De subtila sociala mönstren som återfinns i akademin får konsekvenser för 
vem som till exempel blir inbjuden till att delta i forskningsprojekt, vem som uppmuntras till 
fortsatt forskning och i förlängningen vem som har möjlighet att göra forskarkarriär. 
 
6.2.1 Uppmuntran 
Direkt uppskattning så som komplimanger och dylikt är enligt de kvinnor jag intervjuar 
sällsynt i akademin. Istället läggs allt fokus på kritik, det är något man oupphörligt skolas in i 
som forskare. Arbeten ska granskas med kritiska glasögon som en del av den övergipande 
akademiska ambitionen att producera så bra forskning som möjligt. Det blir på så sätt upp till 
en själv att tolka de kritiska kommentarerna som ett tecken på uppmuntran. 

 
Det finns många olika sätt att ge uppmuntran på, inga av akademin är särskilt bra på. Vi är 
ju bra på att ge kritik, det är det finaste man kan få, att någon tar ens forskningsprojekt på 
allvar, läser och kommenterar och ger mycket kritik. (Intervjuperson 7) 

 
I akademin är kritiken den centrala drivkraften. Följaktligen blir det som en utebliven 
uppmuntran att någon inte bryr sig om att ge kommentarer på ens arbete. En kvinna upplever 
att det finns tydliga skillnader i vilka som får många kommentarer och vilka som inte får det. 
 

Det finns subtila grejer inom akademin, till exempel när man diskuterar en artikel. Om det 
är en kvinna som författat kanske man anstränger sig lite mindre för att ge kommentarer – 
inte i alla lägen, men man får den där känslan att bara för att man är kvinna så är det inte 
lika viktigt. Man känner sig lite nedvärderad. (Intervjuperson 4) 

 
Det här är säkerligen inte något som många gör medvetet, och säkert ett mönster som går att 
se även utanför akademin. En kvinna drar en parallell till forskning som visat att 
konstbedömare bedömer tavlor olika beroende på om de vet att de är målade av kvinnor eller 
män. I det här sammanhanget får det som följd att man som kvinna får indirekta signaler att 
ens forskning inte är lika viktig. 

Flera av de intervjuade uttrycker viss frustration över att det verkar som att vissa saker 
inte alls uppskattas, trots att det är viktiga uppgifter. Undervisning är ett återkommande 
exempel. För många nydisputerade är undervisning den enda vägen till försörjning och något 
man förväntas göra för att få det akademiska maskineriet att gå runt. Trots det verkar 
insatserna man gör inte alls uppmärksammas på det sätt som många egentligen tycker borde 
vara rimligt, åtminstone om det ska stå i relation till arbetsbördan. 
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Jag upplever att man får väldigt lite uppskattning för det hårda jobbet, liksom när man gör 
de här insatserna med undervisning, vilket ju faktiskt är helt nödvändigt, det är ju en av 
våra kärnfunktioner liksom, men det premieras ju inte internt. Utan det är ju att man är 
forskare och publicerar mycket. (Intervjuperson 3) 

 
Andra sätt att få uppskattning på som nämns är att bli inbjuden i olika forskningsprojekt. Det 
blir också ett slags bevis på att andra tror på en som forskare. Att bli tillfrågad om att delta i 
olika projekt hänger dock lika mycket ihop med vilka kontakter man lyckats knyta. Ett bra 
nätverk ökar chanserna att få in foten i olika sammanhang. 
 
6.2.2 Nätverk 
Som framkommer i intervjuerna är nätverk en av de mest betydelsefulla byggstenarna i att 
göra forskarkarriär. Med ett stort nätverk ökar man sina möjligheter att bli inbjuden till 
forskningsprojekt och att bli hopförd med rätt person. Detta kan vara särskilt avgörande för 
någon som är nydisputerad. 
 

Som nydisputerad är man rätt beroende av att man hittar lösningar, att man blir inbjuden till 
att vara med på andras projekt. Har man då ett större nätverk som har pengar så är det ju 
lättare att hanka sig fram tillräckligt länge för att man ska få en fast tjänst. (Intervjuperson 
7) 

 
Att ha tillgång till olika nätverk kan således vara avgörande för ens framtid inom akademin. 
Att inte begränsa sig till att endast röra sig inom en viss kontext lyfts fram som viktig. Att ha 
flera olika nätverk där man kan hämta stöd och inspiration kan hjälpa en att orka tro på att det 
är rimligt att stanna kvar, att det är en värd investering på sikt. För att lyckas knyta många, 
och rätt, kontakter så krävs det att man är utåtgående för att göra folk medvetna om att man 
finns. En av kvinnorna trycker mycket på hur viktigt det är att delta i det sociala för att inte bli 
bortglömd. 
 

Jag ser det inte riktigt som att vissa uppmuntras och vissa inte, men för att man ska lyckas 
att bli kvar så krävs det att du måste vara en social person, du måste ha nätverk. Är du en 
introvert person så tror jag att det är svårt. Jag tror att den här sociala förmågan, förmågan 
att känna av och vara ute och nätverka, det är ju något som premieras. (Intervjuperson 3) 

 
Att ha förmågan att skapa bra nätverk hänger enligt det resonemanget till stor del på ens 
sociala färdigheter. Det är dock svårt att se att den faktorn står frånskiljd från alla andra 
omständigheter som påverkar ens chanser att delta i det akademiska samarbetet. Att bli 
inbjuden till sociala sammanhang till att börja med är givetvis viktigt, men ett visst mått av tur 
är säkerligen också bra för att lyckas möta rätt person vid rätt tidpunkt. 
 



 

18  

6.2.3 Socialt 
De intervjuade kvinnorna håller med om att det inte finns någon riktig diskriminering som 
man direkt kan mäta vid institutionerna. Istället handlar det om sociala sammanhang som kan 
kopplas till traditionella roller associerade till kvinnor och män. Det är många sociala koder 
som spelar in och diskreta och omedvetna beteendemönster som dikterar de kollektiva 
villkoren; ”det är selektiva grupperingar, lite homosocialisering” (Intervjuperson 5). Man 
pratar i korridoren om nya projekt och man äter lunch eller går ut och dricker öl och passar på 
att prata om hur man kan göra sin forskning bättre. ”Det är ju mycket mer korridorprat än att 
man samlar allihop och dinglar i ett glas och berättar vem som är månadens medarbetare, 
utan det är ju mer subtila grejer” (Intervjuperson 2). Att få ingå i de här mindre grupperna 
blir en bekräftelse på att man är någon som är en del av den akademiska gemenskapen. I 
många av intervjuerna framkommer det att det finns en tendens att det ofta är män som bjuder 
in andra män till sådana här sociala sammanhang, vilket då exkluderar kvinnorna. 
 

Det där ger ju män en fördel, för de kan prata om forskning även om de känner att ’nej vi 
bara umgås’ men det kan ju såklart påverka deras jobb. Och det där påverkar oss 
[kvinnorna] negativt, samtidigt som det innebär att de vet mer om varandra, så när det ska 
bestämmas vem som ska bli lektor eller liknande då vet de mycket mer om en viss forskare. 
(Intervjuperson 4) 

 
Man kan således säga att det är mycket jobb som äger rum på extratid, vilket också hänger 
ihop med vilka som lyckas skapa stora nätverk och liknande. I den akademiska världen där 
alla, mer eller mindre, konkurrerar mot alla är det problematiskt att vissa exkluderas från 
dessa informella plattformar för informationsutbyte. Givetvis finns det liknande sociala 
mönster som innebär att kvinnor söker andra kvinnor, men i samverkan med de andra 
faktorerna som tas upp i intervjuerna får det mer dramatiska följder för kvinnorna att hållas 
utanför. 

Flera av deltagarna uttrycker viss skepsis till att problemet ibland uppmärksammas på 
så sätt att en kvinna bjuds in för att balansera de mansdominerade grupperingarna. Det visar 
på att många är medvetna om de subtila sociala strukturer som finns, och att kvinnor då och 
då får agera symboliska motvikter upplever flera av deltagarna snarare vara nedvärderande. 
 

Den tendensen, att ’det är trevligt med lite kvinnor med här i sammanhanget’ finns 
definitivt. Då kan man tycka att i den här politiskt upplysta, korrekta sfären som en 
akademisk institution är så är det definitivt närvarande, vilket man kan tycka är alldeles 
förfärligt. (Intervjuperson 5) 

 
I intervjuerna framkommer också att de flesta anser att de yngre generationerna är mycket 
mer medvetna om rådande normer och strukturer; för yngre generationer är jämställdhet en 
självklarhet. Trots det gör faktumet att vi lever fast i gamla könsroller att förändring sker 
långsamt. Att ta jämställdhet för givet är inte i sig något som förändrar föråldrade strukturer. 
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Det inkluderande perspektivet finns, men inte högre upp. Då är det mer att det finns en 
norm att det bör finnas, men i realiteten så fungerar det inte så. Jag kan bli väldigt 
provocerad av de fina, framgångsrika akademikerna som ska vara så fina och upplysta och 
jämställda och mångfaldsorienterade i teorin och så i realiteten så är de i alla fall bara 
sexistiska och fördomsfulla. Det kan kännas tråkigt. (Intervjuperson 5) 

 
6.3 Otryggheten: jobb och familj 
Det som stod ut som den allra tydligaste gemensamma nämnaren i deltagarnas upplevelser, 
oavsett nuvarande tjänst och tid sen disputation, var stressen i relation till de otrygga 
arbetsvillkoren. Alla sju intervjupersonerna uttryckte oro över detta och hur det skulle komma 
att påverka deras chanser att stanna kvar i akademin. Samtliga intervjuer kom således att 
handla mycket om arbetsvillkoren eftersom många av frågorna i slutändan kom tillbaka till 
just den punkten. 

Alla kvinnorna höll också med varandra om att perioden de befinner sig i just nu 
förmodligen är den tuffaste i en forskares karriär; en skakig period när det gäller att etablera 
sig som forskare. Någon påpekade att det verkar komma en till sådan kritisk period även i ett 
senare skede, eftersom man nu ser att även docenter söker sig bort från akademin, trots att de 
alltså klarat sig ganska bra fram till dess. Det menar hon att även det går tillbaka till det 
faktum att det är så svårt att nå trygga arbetsförhållanden i akademin. 

Det som Timperley beskriver som ”the chronological crunch” innebär att den mest 
krävande perioden i en forskares liv sammanfaller med den punkt i livet då många har som 
mest ansvarsbördor utanför akademin, så som familj och äldre släktingar. Detta är ett ämne 
som intervjudeltagarna resonerar mycket kring, då de själva upplever att de befinner sig vid 
den tidpunkten i karriären, mer eller mindre. Tyngdpunkten i resonemangen möts någonstans 
i mitten: svårigheterna med att hävda sig som nydisputerad forskare och oron för att kunna 
försörja sin familj leder båda till drömmen om en fast tjänst. 

 
Den fasta anställningen är ju den där guldgruvan man vill åt och sen ha det som 
utgångspunkt för att söka forskningspengar. Och sen är ju vi andra beroende av att de som 
har fasta tjänster får forskningspengar så att vi kan vikariera för dem… Jag är ju liksom 
beroende av dem för att få forskningspengar. (Intervjuperson 2) 

 
6.3.1 Arbetsrättsliga villkor 
De fasta tjänsterna blir allt färre och akademin karaktäriseras allt mer av tillfälliga tjänster. 
Detta är något som respondenterna upplever som mycket påfrestande. Många går på 
korttidskontrakt som förnyas varje halvår, vilket leder till stor osäkerhet i termer av planering 
och anpassning av livet. Många har också stipendiefinansiering, vilket innebär att de inte har 
de anställdas alla rättigheter. Vissa uttrycker en oro över detta som att hamna utanför 
pensionssystemet och att inte ha rätt till SGI (sjukpenninggrundande inkomst).  

Många av deltagarna uttrycker också frustration över reglerna i LAS (lagen om 
anställningsskydd), i synnerhet tvåårsregeln som innebär att en allmän visstidsanställning 
övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i 
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allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år 1) under en femårsperiod, eller 2) under 
en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av 
allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra 
(LAS §5a), detta brukar kallas att ”inlasas”. Det är upp till arbetsgivaren att avgöra om man 
ska bli inlasad eller inte och eftersom universiteten har så få fasta tjänster att erbjuda får det 
här som följd att de flesta då istället blir ”utlasade”, det vill säga att man inte kan stanna kvar 
vid samma lärosäte med en tillfällig tjänst. Detta är något som respondenterna tvingas anpassa 
sig till. 

 
Det är enormt svårt, enormt tufft, just nu att vara kvar inom akademin. Och även om man 
får vara kvar så får man ju vara kvar under vissa former, tillfälliga anställningar och sådär. 
Man får också vara beredd på att byta lärosäte ganska ofta just för att undvika att bli inlasad 
och sådär. Jag har ju många kollegor som disputerade för 15-20 år sedan och som 
fortfarande är kvar inom akademin och som fortfarande inte har en fast tjänst, som lever lite 
från år till år. Och det är ju ingen önskesituation för mig, jag skulle gärna vilja ha en fast 
tjänst tidigare än så. (Intervjuperson 2) 

 
En annan kvinna är inne på samma resonemang: 
 

Förändringen av LAS-regler gjorde det svårare för folk att jobba kvar i akademin under 
osäkra förhållanden, så det har ju blivit successivt svårare och svårare att hålla sig kvar. 
Och det gör ju att man själv känner sig mer och mer missmodig för sina egna chanser att 
stanna kvar. Jag tänker att man måste vara väldigt driven och väldigt motiverad och vara 
beredd att lägga ner väldigt mycket tid och kraft. (Intervjuperson 4) 
 

En tredje kvinna ser på det utifrån institutionens perspektiv: 
 

Situationen är så pressad för institutionen, de blir nästan glada när någon väljer att lämna så 
att institutionen slipper ta ansvar för dem. För det finns inga tjänster och det är stökigt. 
Samtidigt som att det är ständigt brist på lärare, det är ständigt ett problem att bemanna 
undervisningen, så finns det ju inte några pengar att anställa folk för. Och det finns massa 
arbetsrättsliga problem, man får ju absolut inte riskera att bli inlasad eller så… 
(Intervjuperson 3) 

  
 
Dessa regler innebär att man har relativt få år på sig att meritera sig på sin hemmainstitution 
innan man blir utlasad. Det går således tillbaka till kravet på att producera internationella 
artiklar i ett högt tempo. De arbetsrättsliga omständigheterna ökar trycket ytterligare på att 
leva upp till idén om den ideala medarbetaren.  
 
6.3.2 Meritering 
Vad som krävs för att meritera sig är också något som har förändrats genom åren. De som är 
inskolade i idén om att det är meriterande att skriva böcker på svenska har behövt tänka om, 
eftersom det idag inte är vatten värt i jämförelse med artiklar på engelska som publiceras 
internationellt, för att använda en av intervjudeltagarnas ord. Den ständigt ökande 
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konkurrensen i akademin har medfört att det även är avgörande vilken tidskrift ens artiklar 
publiceras i för att det ska väga tungt ur meriteringssynpunkt.  

I det här sammanhanget är det även intressant att reflektera över statsvetenskapen som 
disciplin och hur det påverkar situationen. Det finns många perspektiv på vad 
statsvetenskapen är och ska vara; gränserna är diffusa. Mycket av det vi gör inom 
statsvetenskapen här i Sverige räknas inte ens som statsvetenskap i andra länder. Traditionellt 
sett har det varit ett ganska manligt kodat samhällsvetenskapligt ämne, men det är något som 
successivt har förändrats. Idag ser könsfördelningen mer jämn ut, men däremot syns spår av 
de gamla tiderna i vilka som dominerar vilka subdiscipliner: de traditionella ämnena tenderar 
att domineras av seniora män medan nyare genres har en högre frekvens av kvinnor. Det kan 
säkerligen förklaras med utgångspunkt i den historiska utvecklingen och med hänvisning till 
sega förändringsprocesser. Detta är något som flera av intervjupersonerna tar upp. De påpekar 
också att det är problematiskt i det avseendet att det även finns ett mönster av att de 
subdiscipliner där flest män är verksamma också är de som väger tyngst när man värderar de 
olika forskningsmiljöerna. 
 

De ämnen som värderas tyngst är ju de som lyckas publicera i viktiga internationella 
tidningar, och då är det ju ofta traditionella, fyrkantiga frågor, ofta kvant, och till allra 
största del män. (Intervjuperson 3) 

 
Att ha en chans att meritera sig hänger alltså även ihop med vilka ämnen man ligger nära 
forskningsmässigt. För dem som håller till i marginalerna av den statsvetenskapliga 
disciplinen kan det därför verka ännu svårare att nå samma grad av meritering som de som 
sysslar med mer traditionella statsvetenskapliga ämnen. 

En annan aspekt som lyfts är undervisning i förhållande till meritering. Trots att 
undervisning är en av akademins kärnfunktioner så räknas insatserna man gör där inte som 
särskilt meriterande. Detta hänger ihop med det som diskuterats tidigare, att det är en funktion 
som man förväntas göra men inte får så mycket uppskattning för. 
 

En sak som är svår är ju att meriterna sällan är baserade på hur mycket man har undervisat 
och sådär fast lektorstjänster ska handla om undervisning i hög utsträckning, utan istället är 
det då antalet publicerade artiklar som är peer-reviewade i tidskrifter som räknas, vilket ju 
inte alls nödvändigtvis är samma sak som att vara en bra, engagerad lärare. (Intervjuperson 
2) 

 
Att undervisning inte räknas som meriterande på samma sätt som att publicera internationella 
artiklar skapar en konflikt mellan vad man måste göra och vad man borde göra. Undervisning 
tar trots allt upp mycket tid och om man dessutom vill satsa på en forskarkarriär kan det 
kännas svårmotiverat att bidra till den uppgiften och samtidigt veta att värdefull forskningstid 
då går förlorad. Flera av respondenterna anser att det här är problematiskt, särskilt eftersom 
undervisning i perioder är den enda väg till försörjning för många. Särskilt under tiden som 
nydisputerad är balansgången mellan att ta chanserna man får att undervisa och att hinna 
skriva tillräckligt mycket för att ändå meritera sig svår. 
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Man lever ju lite i beredskapsläge ett tag… Man jobbar på kvällar och helger för att få det 
att gå ihop. Man tar fejksemester, men egentligen står man här och undervisar. 
(Intervjuperson 6) 
 

Den ökade trycket på att meritera sig för att överleva i den hårda konkurrensen får 
konsekvenser, och flera av intervjupersonerna har gjort samma iakttagelse:  
 

Så det är ju jättetufft, vi har ju sett jättemånga som bara försvinner nu, väldigt duktiga 
kvinnor som har gett upp för att det inte finns något i sikte. (Intervjuperson 7) 

 
Det är så konstigt egentligen för det är väldigt, väldigt duktiga forskare som försvinner, 
men det är väl att det är ett nytt system lite, så jag tänker att det kanske kommer en 
förändring av det där, men jag ser det inte riktigt än… Många av de som var de absolut 
bästa i den här miljön har ju fått lämna, och det gör ju att det blir en tråkigare och tråkigare 
miljö här i akademin att stanna i. (Intervjuperson 6) 

 
Det är väldigt många kvinnor, duktiga personer, som lämnar akademin efter disputation och 
det tycker jag är jätteintressant. Och det är just kvinnor i den åldern med små barn som 
känner att ’nä, jag vill ha ett jobb, där jag känner att jag blir uppskattad och får lön och får 
en säkerhet’. Men jag kan inte peka ut någon man som har gjort samma aktiva val på den 
grunden. (Intervjuperson 5) 

 
Kraven på prestation i förhållande till de otrygga arbetsvillkoren verkar alltså vara avgörande 
för många som står i vägskälet mellan att stanna i akademin eller söka sig någon annanstans, i 
synnerhet för kvinnor. 
 
6.3.3 Familj 
Som tidigare nämnt så ser familjesituationen relativt olika ut för många av intervjudeltagarna. 
Självklart kan det innebära att prioriteringar och ansvarsområden ser olika ut beroende på 
livssituation, men akademins villkor verkar vara en stressfaktor för dem alla oavsett. Å ena 
sidan framstår akademin som en jämställd plattform i termer av politisk upplysthet och 
korrekthet, men många av deltagarna förenas i att de ändå har upplevt att de mött eller 
iakttagit svårigheter i samband med föräldraskapet. Det kan alltså finnas en diskrepans mellan 
den jämställdhet som syns på pappret och vilka subtila strukturer som verkar i realiteten. 
Resonemangen utvecklas här nedan.  

Flera respondenter nämner att deras institution är bra på att ta hänsyn till folks 
familjesituationer, vilket bland annat syns i diskussionen om när man kan lägga seminarier. 

 
Det funkar inte att lägga dem klockan tre, för då har många redan gått hem. Och det är väl 
jättebra att ha en arbetsplats som möjliggör alla livssituationer hemma, att ändå kunna delta 
i det som är viktigt sådär, men jag tycker nog inte att den ursäkten eller det skälet att inte 
vara här används lika flitigt av män som kvinnor, utan att det är mer kvinnor som tar ett 
sådant ansvar och jobbar hemifrån för att det ska funka, pusslet hemma liksom. 
(Intervjuperson 1) 
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Det här visar på att det historiskt funnits en könsmedvetenhet vid institutionerna, som kanske 
inte alla gånger har underlättat, men åtminstone verkat för att det inte ska bli mer hinder för 
att alla att delta. Flera av respondenterna påpekar att det finns mycket forskning som styrker 
resonemanget att kvinnor tar större ansvar utöver det som syns på pappret och att akademin 
således inte är ett undantag. Många av dem påpekar dock också att det trots allt är lite 
märkligt att det fortfarande är så, utifrån tanken om att akademin består av medvetna 
människor som förutsätts tycka att jämställdhet är en politiskt viktigt fråga. Flera ställer sig 
förbryllade till det faktum att den ökade konkurrensen och kraven på prestation trumfar 
jämställdhetsfrågan, vilket leder till att kvinnor med barn eller kvinnor som vill skaffa barn 
blir ifrågasatta. Fokus verkar ligga på att man genom att bli gravid får skylla sig själv; ”fokus 
blir att man ’förstör’ något i det här akademiska maskineriet” (Intervjuperson 4). Detta är 
såklart beklämmande eftersom flera av respondenterna upplever att de har ojämlika 
förutsättningar till att bilda familj jämfört med sina manliga kollegor. En kvinna anmärker på 
att dessa normer upprätthålls av både kvinnor och män. 
  

Folk sa till mig att ’doktorandtiden är den sämsta tid att bli gravid, så bli inte det’. Men 
många är i fertil ålder då och vill starta familj. Men det märkliga är dels att inga män 
någonsin får en sådan kommentar och att de kommentarerna oftast kommer från kvinnor. 
(Intervjuperson 4) 

 
Samma kvinna fortsätter: 
 

Jag ser kvinnor som är framgångsrika som säger att de gärna vill skaffa barn men de vet 
inte hur det skulle gå till för att det skulle förstöra deras karriär. Jag ser att det är väldigt 
svårt att köra både föräldraskap och akademin – när man är en kvinna. (Intervjuperson 4) 

 
Denna iakttagelse bekräftas av en annan av kvinnorna. Hon beskriver sig själv som driven och 
fokuserad på att forska och har i nuläget inga barn. 
 

Jag har absolut inte valt bort att skaffa barn, men ska jag ha barn så ser jag ju nu att det inte 
ser bra ut, anställningsmässigt och så, eftersom jag befinner mig i en situation där jag måste 
försöka etablera mig. Så det är ett jättedåligt skede att skaffa barn nu. Skaffar jag barn nu så 
kanske jag gör det på bekostnad av min karriär - mer än vad en man skulle göra tror jag. 
(Intervjuperson 3) 

 
En ytterligare faktor som är tydligt jämställd på pappret men eventuellt har andra följder i 
realiteten är frågan om föräldraledigheten. De flesta av de intervjuade kvinnorna framhåller 
att det på deras institutioner råder väldigt jämlika förhållanden i avseende att ta ut 
föräldraledighet jämt fördelat mellan könen. Det verkar finnas ett starkt socialt tryck som gör 
att det blir stigmatiserande för män att inte ta ut sin del av föräldraledigheten. Däremot 
påpekar många av dem också att det trots allt inte är en ideal situation, eftersom man har en 
uppfattning om att kvinnorna ändå drar ett större lass på hemmaplan.  
 

Spontant tycker jag att det känns ganska jämlikt vad gäller att ta ut föräldraledighet, jag 
tycker att det finns många exempel på kloka sätt att hantera det på. Sedan får jag ändå 
känslan av att det är fler kvinnor som går hem tidigt, att de har kortare arbetsdagar. Och det 
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hänger ju inte ihop med föräldraledigheten, utan det kommer ju senare vad gäller 
barnuppfostran, att de tycker att det är okej att de ska sitta hemma och jobba på kvällen 
istället, vilket jag inte tycker är rimliga förutsättningar att göra det på. Så där blir man ju lite 
sur. (Intervjuperson 1) 
 
Män tenderar att ta ganska mycket föräldraledighet vilket jag antar är bättre än 
genomsnittet. Jag antar att det väl har med den högutbildade gruppen att göra att man 
tenderar att vara mer ansvarstagande för familj och barn. Men jag ser ju många fler kvinnor 
dra ett mycket tyngre lass. Att man tar hand om sin äldre släkt, förutom barn. Man har 
många diskussioner om jämställdhet men på hemmiljö vet jag att många ändå får slåss om 
det. (Intervjuperson 2) 
 
Här skulle en man verkligen få stå till svars om han inte tog ut föräldraledighet. Så det finns 
ju väldigt starka normer på många sätt, och därför är det verkligen så konstigt och så 
paradoxalt att vi är så dåliga när det väl kommer till kritan på något sätt. Vi har inte ens lika 
lön för lika arbete, vilket är fullständigt vansinnigt. (Intervjuperson 3) 

 
En kvinna påpekar att det hon upplever vara en positiv politisk korrekthet i det här 
sammanhanget ändå får oönskade konsekvenser för kvinnor, det vill säga att man döms om 
man ändå väljer att ta ut större del av föräldraledigheten. Det får också effekter på ens karriär 
eftersom man som kvinnlig forskare måste bevisa att man är dedikerad åt forskningen. 
 

Kollegor kan ju då ha en uppfattning om att jag har gjort fel, att jag är en dålig forskare som 
inte såg till att jag inte var hemma så länge. Som kvinna får jag den uppfattningen. Jag tror 
inte att en manlig forskare möts av samma typ av normativa värderingar. (Intervjuperson 5) 

 
Här återkommer vi alltså till huruvida rollen som akademiker och rollen som kvinna går att 
förena eller ej. Moderskapet kommer uppenbarligen med många förväntningar. Ett exempel 
som tas upp av en av respondenterna är att hon bemöts av andra attityder om hon till exempel 
hämtar sent från fritids och liknande. Att prioritera sin roll som forskare framför den som 
mamma är alltså inte acceptabelt, sett i samhällets ögon. Män som kanske har färre krav på 
sig utanför jobbet kan möjligtvis ha en större del av sitt självförverkligande värde på jobbet. 
Valet mellan vilken roll som trumfar den andra kan då ses som ett val mellan de sfärer där 
man lyckas bäst – eller döms minst. 
 
6.4 Framtidsvisioner 
De flesta av deltagarna känner sig missmodiga inför tanken på att stanna i akademin. Den 
höga konkurrensen om de få tjänster som finns att söka är ett faktum som många av dem 
väger mot möjligheten att hitta andra jobb utanför akademin. Deltagarna har dock gemensamt 
att de alla uppger att de gärna hade stannat i akademin om de fått välja eftersom de trivs med 
att forska. Detta utgör något av ett dilemma för vissa: var drar man gränsen för hur mycket 
osäkerhet man orkar med? Flera av dem hänvisar också till existerande forskning som visar 
att det är dubbelt så svårt för kvinnor att göra akademisk karriär än för män och menar att bara 
den insikten utgör ett hinder. Vetskapen om att man hela tiden arbetar i motlut. 
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Det är så svårt att få en fast tjänst inom akademin. Jag vet inte om jag vill lägga så många år 
på att klamra mig fast, det är ju mycket forskningstid som går åt till att "försöka göra 
karriär" snarare än att försöka göra ett jobb. Jag skulle gärna forska, men jag vill inte lägga 
all min tid på ansökningar som inte kommer någon vart eller försöka nätverka, det är inte 
det som jag tycker är det roliga med forskningen. (Intervjuperson 7) 

 
Ovan nämnda faktorer har skapat ett forskningsklimat där de flesta av deltagarna känner en 
stress inför framtiden. 
 

Jag väger ju in könsaspekten när jag utvärderar min framtidsvision, liksom det kommer ju 
inte att hjälpa mig. Men sedan så har jag ju såklart andra privilegier som hjälper till. Jag 
skulle kunna ge mig själv bättre förutsättningar att ha ett trevligare liv utanför jobbet om jag 
hade ett annat jobb. Och det väger jag absolut också in när jag tänker på min framtid. Och 
där tror jag kanske att män och kvinnor kanske gör olika val också beroende på hur viktigt 
man tycker att karriär är kontra annat liv. (Intervjuperson 2) 

 
Ingen av respondenterna säger sig nära en dröm om att bli professor, utan målet är snarare att 
få en fast tjänst. Några menar att det eventuellt är tänkbart att en professorstjänst skulle bli 
aktuell den dagen man närmar sig meriteringsmässigt, men det är en situation som förefaller 
väldigt avlägsen i jämförelse till deras nuvarande situation. De håller med om att 
kvinnorepresentation är viktig i akademin och att det är viktigt att ha kvinnliga förebilder, 
men den naturliga jämförelsepunkten ligger för många av dem närmare än på professorsnivå. 
Däremot är inte de kvinnliga professorernas närvaro irrelevant. Flera av intervjupersonerna 
understryker hur värdefullt det har varit att de har gått före och trampat upp vägen för andra 
kvinnor. 
 

Jag förstår att jag befinner mig i en generation forskare som har haft det bra på det sättet att 
de som är professorer nu har banat väg för sådana som mig som kommer underifrån. Det 
finns många kvinnor som jag ser som är på väg till att kunna bli professor, och om de hade 
varit män hade de säkert redan varit det för ett tag sedan. Men jag tror att det utvecklas åt 
rätt håll, så jag tror att när jag kommer till den nivån så kommer jag att ha det lättare. Jag 
har väldigt positiva, kanske naiva, förväntningar att det går åt rätt håll. De kvinnorna som är 
före mig, de går ju och slår upp stigar hela tiden som gör att det kommer vara lättare för 
mig än vad det var för dem. (Intervjuperson 3) 

 
Uppfattningen om hur framtiden för kvinnor i akademin ser ut skiftar mellan deltagarna. 
Vissa är pessimistiska: 
 

Kvinnliga förebilder är viktigt på så sätt att det är kul att se att det går, för nu är det ju lite 
tvärt om, att man ser att de duktigaste faktiskt inte är kvar, särskilt eftersom de får bra jobb 
utanför akademin. Och man ser att folk får jobba på och jobba på utan att få en fast tjänst 
och att det är väldigt tufft. Så jag tror att just nu så går det bakåt, med de här nya systemen 
med ranking och så, jag tror att det är tuffare nu helt enkelt. (Intervjuperson 6) 
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Andra tycker att det finns hopp, att faktumet att det ofta pratas om jämställdhet och att det 
verkar finnas en könsmedvetenhet vid institutionerna indikerar fler positiva förändringar på 
sikt. 
 
7. Avslutande diskussion 
Denna studie har ämnat undersöka hur relativt nydisputerade kvinnor upplever sina 
arbetsvillkor i förhållande till sin roll som kvinna samt vilka faktorer som påverkar deras syn 
på framtiden inom akademin. Trots varierade familjeförhållanden och varierande lång tid 
sedan disputation stod intervjupersonerna varandra relativt nära åsiktsmässigt. Efter att alla 
intervjuer genomförts så var det två generella uppfattningar som framstod som centrala: den 
delade uppfattningen om vilka krav den ideala forskaren bör leva upp till samt den 
påfrestande oron som kommer av att inte veta om det kommer att gå att få en fast tjänst i 
framtiden. I slutändan återkom nästan alla resonemang till dessa två faktorer.  

Forskarnormen innehåller enligt deltagarna främst ett krav på att publicera många 
internationella artiklar. Till det tillkommer normer på hur man bör prioritera och bete sig. Att 
vara dedikerad till forskningen och att vara lojal mot kollegiet är två tydliga synpunkter som 
lyftes fram under intervjuerna. Det verkar finnas någon slags konflikt i detta eftersom 
anställningsformen i sig inte påverkar vilka krav man arbetar under. Att då prioritera andra 
framför en själv när man har en tillfällig tjänst innebär ju att man minskar sina egna chanser 
till framgång. Ju mer tid man kan lägga på egen forskning desto fler artiklar har man ju tid att 
skriva och vice versa. Det skapar en svårighet som eventuellt hänger ihop med otydligheten i 
förväntan på vad som är rimligt att producera. 

Att dessutom anamma manliga attityder menar många av deltagarna är viktigt om man 
vill ha en chans att skaffa sig tillräckligt mycket respekt för att inte avfärdas som kvinnlig och 
ointressant. Det optimala vore ju givetvis om det inte fanns några roller alls, eller snarare: om 
man inte lade några värderingar i det. Det som blir olyckligt i nuläget är att man lägger en 
positiv värdering i den tuffa stilen som är den som anses vara den manliga. Detta är inte 
någonting som är typiskt för just akademin, utan liknande mönster går att se på många 
samhällsnivåer. I det här fallet får det som konsekvens att vissas forskning och kritik inte tas 
på lika stort allvar, vilket i förlängningen påverkar ens chanser att ta sig fram i konkurrensen. 

De andra faktorerna som behandlas i studien, så som vikten av uppmuntran, nätverk 
och sociala sammanhang är absolut viktiga delar av mönstret som helhet. Det är såklart svårt 
att dra ett tydligt streck för var gränsen går mellan de olika faktorerna; det ena påverkar det 
andra som påverkar det tredje.  Det som förenar dem är att de utgör omständigheter som 
påverkar ens möjligheter att prestera som forskare och därmed ens chanser att stanna i 
akademin och så småningom få en fast tjänst. 

Den fasta tjänsten är en av de återkommande referenspunkterna hos samtliga 
intervjudeltagare. Faktumet att många, i synnerhet kvinnor, lämnar akademin till förmån för 
tjänster som kan erbjuda mer trygghet kan bli ett problem i förlängningen. Om det fortsätter 
att vara kvinnor som lämnar i högre grad än män kommer det ju alltjämt att vara männen som 
når toppen eftersom det är de som i större utsträckning är de som orkar stanna kvar. Å andra 
sidan kan man se det som att det är ett positivt tecken att det finns tjänster att söka utanför 
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akademin. Studien som sådan har inte undersökt vad för typ av tjänster de som lämnar 
akademin får, men jag tolkar det som att det trots allt finns ett behov av forskare från fler håll 
än bara akademin. För akademin som institution är det mer problematiskt. Om den inte klarar 
av att erbjuda alla samma möjligheter att stanna kvar så är risken att värdefullt intellektuellt 
kapital går förlorat. Det kan även innebära att det i slutändan inte finns rätt kompetens för 
undervisning och liknande, vilket betyder att det finns fler konsekvenser än att bara 
forskningen blir lidande.  

Det är förståeligt att det är just dessa ämnen som intervjupersonerna väljer att lägga 
mest tyngd på eftersom de alla befinner sig i den avgörande perioden efter disputation då det 
gäller att etablera sig som forskare. Oavsett om disputationen skedde för några månader sedan 
eller för flera år sedan tvingas de alla konfrontera akademins verklighet i termer av 
konkurrens och osäkra arbetsförhållanden. Det går såklart inte att bortse från att denna period 
infaller samtidigt som perioden då många har eller vill bilda familj. Dessa omständigheter gör 
att perioden som studien fokuserar på förefaller vara kritisk i det avseende att den är 
avgörande för vilka som orkar stanna kvar i akademin och vilka som inte gör det. De subtila 
sociala strukturerna som genomsyrar akademin möjliggör att männen hela tiden kan ligga ett 
steg före i sitt CV. Detta eftersom de kan lägga en större andel av sin tid på arbetstid, jämfört 
med sina kvinnliga kollegor, och därför till exempel kan skriva internationella artiklar i högre 
utsträckning. Även om de yngre generationerna för med sig nya sätt att tänka så är 
förändringsprocesserna långsamma. Efter många år av manligt dominerad tradition så tar det 
tid att ändra de sociala reglerna. 

Det är såklart viktigt att hela tiden bära med sig att de strukturer som synliggörs i 
studien inte gäller vid alla tillfällen och får samma effekter för alla. Studien menar givetvis 
inte att dra alla över en kam, utan utgår från de uppfattningar som kommit fram i intervjuerna. 
Detta leder in på frågan om svaren är tolkade på rätt sätt. Vid intervjuer finns det alltid en risk 
att den som intervjuar väger in sina förutfattade meningar om fenomenet i fråga vilket sedan 
styr analysen. I det här fallet är risken att man landar i en genusanalys alldeles för snabbt. 
Faktumet att det finns så många faktorer som spelar in, även sådana som inte behandlas i 
denna studie så som exempelvis intersektionalitet, gör att det är svårt att säga definitivt vad 
som går att härleda till könstillhörighet. 

Kopplar man resultatet till den tidigare forskning som diskuterats så finns det dock 
tydliga mönster som stämmer överrens, vilket underbygger trovärdigheten i de svar som ges. 
Det som Johanna Kantola kallar dold diskriminering och Claire Timperleys strukturering av 
den internationella litteraturen på ämnet går att känna igen i de subtila sociala strukturer som 
återges i intervjuerna. Timperleys kategorisering visade sig vara relevant som utgångspunkt 
eftersom intervjuguiden som skapades utifrån dessa kategorier ledde in på teman som 
deltagarna kunde relatera till. De frågor som fungerade sämst i intervjuerna var de frågor som 
handlade om statsvetenskapen som disciplin och vilka eventuella hinder man där möter som 
kvinnlig forskare. Att detta tema inte tillförde något särskilt till resultatet ser jag som en 
indikation på att problemet ligger på en mer övergripande nivå. Att tala om det utifrån en 
särskild subdisciplin blir därför mindre relevant i sammanhanget. Utifrån studiens resultat 
verkar den tidigare forskningen bristfällig i det avseende att den fokuserar för lite på de 
arbetsrättsliga förutsättningarna som präglar akademin i termer av tillfälliga anställningar och 
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hur det samspelar med de krav som finns på forskare i dagens akademi för att överleva i 
konkurrensen. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att de kvinnor jag intervjuat i samband med 
undersökningen generellt sett upplever att de har svårare att hävda sig som forskare än sina 
manliga medarbetare. Rent krasst är de huvudsakliga orosmomenten som framkommer i 
intervjuerna – kravet på att publicera mycket och stressen över hur svårt det är att få en fast 
tjänst – könsneutrala på så vis att de gäller för alla i akademin. Däremot verkar de 
bakomliggande faktorerna i många fall vara kopplade till ens könsroll. Dessa är till exempel 
vilka som passar in i normen för vad en forskare är och vilka som får tillgång till information 
via sociala sammanhang och informella hierarkier. Som det framkommer i studien upplever 
flera av kvinnorna att detta är avgörande när de beaktar sina möjligheter att avancera 
karriärmässigt. Faktumet att det finns så få fasta tjänster att slåss om tillsammans med själva 
vetskapen om att det är svårare för kvinnor att göra akademisk karriär än för män gör att 
många känner sig missmodiga inför tanken att kunna stanna kvar. 

Resultatet i sig är inte chockerande på så sätt att det gör anspråk på något som inte 
diskuterats förut, men det är likväl intressant ur ett lokalt perspektiv. De sju kvinnorna som 
deltog i studien har hjälpt till att sätta fingret på de mest centrala aspekterna med att vara 
kvinna i akademin utifrån sina respektive situationer. Detta är värdefullt eftersom individerna 
ibland glöms bort i de större sammanhangen. Förhoppningsvis kan den här studien på så vis 
ge ett litet men hoppfullt bidrag till forskningen som kan användas som underlag i kommande 
undersökningar. Detta kan fördjupa vår kunskap om den underliggande bromsverkan som 
alltjämt påverkar det akademiska maskineriet.  
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Bilaga 1 
 
Deltagare Lärosäte År för disputation 
Intervjuperson 1 Lärosäte 1 2011 
Intervjuperson 2 Lärosäte 2 2015 
Intervjuperson 3 Lärosäte 1 2014 
Intervjuperson 4 Lärosäte 2 2013 
Intervjuperson 5 Lärosäte 2 2009 
Intervjuperson 6 Lärosäte 2 2015 
Intervjuperson 7  Lärosäte 1 2011 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
 Uppvärmning/personligt 

- Ang. anonymitet och inspelning samt rätt att citera 
- Identifierar du dig själv som kvinna? 
- Familjesituation: har du barn? Har du partner och i så fall vad är hens sysselsättning? 
- Hur länge sedan disputerade du? 
 

 Situationen idag 
- Idag: typ av tjänst/forskningsprojekt/övrigt 
- Vägen hit: hinder/stöd (och var har dessa kommit ifrån) 
- Framtiden: karriärmässiga drömmar vs. realistiska mål 
- Har du någon kvinnlig förebild vid institutionen? Spelar det någon roll hur 
könsfördelningen ser ut för motivationen att prestera på jobbet? 

 
 The double bind: förväntningar på könsstereotyper och yrkesroll 

- Hur ser den ideala medarbetaren ut? I forskningsvärlden generellt? På institutionen? 
- Vad krävs av en nydisputerad forskare? Är det krav som är lättare för män än kvinnor 
att uppfylla? 
- Har du själv upplevt eller sett att det ställs olika krav på kvinnliga respektive manliga 
medarbetare? 
 

 Gender devaluation: status 
- Finns det olika roller som är typiska för kvinnor respektive män? I forskarvärlden 
generellt? Vid institutionen?  
- Finns det vissa roller som har högre status än andra? Vad beror det i så fall på? 
- Anser du att aktiviteter värderas utifrån vem som utför dem? 
- Har du personliga erfarenheter av detta? 
 

 Chilly climate 
- Hur är den generella stämningen på institutionen? Välkomnande? Konkurrans? 
- På vilka sätt uppmuntras personer vid institutionen till fortsatt forskning? 
- Finns det skillnader i vilka som uppmuntras? Vad beror det i så fall på? 
- Erbjuds du/uppmuntras du till samma möjligheter som dina manliga kollegor? 
 

 Culture of research 
- Skulle du säga att det finns forskningsområden och/eller metoder som är 
mansdominerade respektive kvinnodominerade? 
- Om ja, bedöms dessa likvärdigt? 
- Har du personliga erfarenheter av detta? 
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 Chronological crunch 
- När är den mest krävande tiden i en forskares liv och karriär enligt dig? 
- Har det fått som följd att du anpassar livet efter jobbet eller tvärt om? 

 
 Övrigt? 

- Vill du lägga till något till det som sagts eller finns det något annat du anser vara av vikt 
för studien? 


