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Förord 
Att “själv är bäste dräng” kan stämma ibland, 

men det är svårt att klara allt som krävs på egen hand. 

Och när man har ett läge då man inte räcker till, 

så är det bra att där finns en handledare som vill hjälpa till. 

  

Ett stort tack till vår handledare Magnus Hansson som under hela den här processen varit vår 

klippa och bollplank men framförallt för att du fått in oss på rätt köl när vi själva tappat 

riktning - utan dig hade vi varit vilse! 

Vi vill också tacka bisittande handledare Sven Helin för sina kompletterande synpunkter och 

råd. Du lärde oss också att argumentera och stå upp för det vi tror på än mer än innan. 

Därefter vill vi även tacka vänner och familj som har stöttat oss lite extra under resans gång. 

Slutligen vill vi tacka de fantastiska kvinnorna som tagit av sin tid för att dela med sig av 

erfarenheter, upplevelser och tankar gällande akademin - utan er hade den här studien inte 

varit möjlig. 

-    Athina & Sara 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

Abstract 

Historically, women in Sweden have been formally excluded from the academical setting as 

well as the knowledge production. Consequently, academia and production of knowledge was 

solely a male concern where research were of, for and about men. Hence, men were given the 

exclusive right to represent humanity. Although the formal barriers preventing women from 

entering academia no longer exist, new obstacles have emerged which help to preserve 

gender inequalities. Several reports have illustrated that women are underrepresented in 

higher positions within the academic hierarchy and that women's and men's terms regarding 

research funding and employment differ. Previous researchers suggest that the gender 

inequalities are determined by factors such as differences in the distribution of power and 

career opportunities, role expectations as well as male homosociality. Furthermore, the 

construction of gender in academia has resulted in an institutionalized, masculine and 

symbolic system where women have become the institutionalized ‘Other’.  

 

The aim of this study is to extend understanding of what obstacles female scholars face 

drawing on feminist post-structural theories to explain and examine what is expressed by the 

women. The theoretical framework proposed engages with debates over language, body and 

gender construction and allows a theory of how the conception of reality is socially 

constructed in this specific context to emerge.  

This study argues that the female scholars in this academical context face obstacles which can 

be derived to the organizational structure, institutionalized behaviors and their identity. 

  

Keywords: women in academia, obstacles, language as reality-constructing, post-structural 

feminism 
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1. Studiens grundläggande antaganden 
Innan vi går in djupare på det valda forskningsområdet vill vi göra läsaren medveten om de 

grundläggande antaganden vilka studien vilar på. Studiens disposition kommer därmed vara 

okonventionell i den mening att det teoretiska perspektiv som kommer genomsyra resten av 

arbetet presenteras redan nu. Detta anser vi vara nödvändigt för att hjälpa läsaren att förstå 

studiens karaktär och ståndpunkt. 

Denna studie utgår ifrån ett poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv vilket innebär att 

antagandet om en objektiv och absolut sanning som kunskapens mål ifrågasätts. 

Kunskapsanspråk anses vara produkter av såväl tidevarv som kulturella kontexter och måste 

därför förstås som sådana. Kunskapsproduktion betraktas således som situerad kunskap där 

dess förutsättningar i form av normer, föreställningar och strukturer påverkar framställandet 

av ett fenomen (Gillberg, 2018). 

Att antagandet om en objektiv och absolut sanning ifrågasätts innebär att den 

poststrukturalistiska feminismen, eller den tredje vågens feminism vilken den också kallas, är 

en radikalt antireduktionistisk ideologi. Detta innebär att linjära föreställningar där ett 

fenomen reduceras till en eller ett par förklaringar vilka sedan anses vara universella och 

allmängiltiga förkastas. Istället betonar den tredje vågens feminism det kontextuella och 

föränderliga, samt hur detta leder till att varje person skapar sin egen verklighet med hjälp av 

språk och erfarenhet, som centrala för att förstå ett visst fenomen (Alvesson & Billing, 2011; 

Burrell & Morgan, 1979; Gillberg, 2018). 

  

Vidare, tar den tredje vågens feminism sin utgångspunkt i att innebörder och definitioner 

konstrueras av det mänskliga medvetandet och tillskrivs den fysiska världen genom 

medvetande och social interaktion. Det mänskliga medvetandet och meningsskapandet 

betraktas således som en förutsättning för att något ska existera. Människor organiserar och 

förstår världen genom att kategorisera och dela in den i dikotomier. Begrepp som kvinna och 

man, kvinnligt och manligt är således produkter av mänskliga föreställningar och kan 

följaktligen inte betraktas som neutrala kategorier eller allmängiltiga sanningar (Alvesson & 

Billing, 2011; Gillberg, 2018). 

Det är med hjälp av språket som värden och innehåll tillskrivs och förmedlas genom olika 

begrepp såsom kvinna och man. Den mening som förmedlas genom språket är dock inte en 

neutral och okomplicerad återgivning av en objektiv verklighet, utan präglas av ideologiska 

föreställningar men också av de diskurser vilka för tillfället dominerar en viss kontext. De för 
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tillfället dominerande diskurserna blir så självklara att de framstår som objektiva sanningar. 

Den sanning som för tillfället dominerar i en viss kontext är en produkt av konstanta 

förhandlingar mellan olika aktörer vilka alla vill göra sin verklighetsuppfattning till den 

dominerande. Det som vid en tidpunkt betraktas som självklart och naturligt kan förändras till 

att bli oacceptabelt och tvärtom (ibid). 

Den poststrukturalistiska feministiska teorin lägger särskild fokus på språkets, och det som 

uppfattas som fakta och sanning, betydelse för relationen mellan kvinnor och män. Begrepp 

och idéer vilka betraktas som självklara och tas för givna anses inte vara grundläggande och 

giltiga utgångspunkter eller förutsättningar. De representerar en given verklighet som 

dominerar i ett visst kulturellt sammanhang men kan likväl förändras från situation till 

situation och framförallt över tid. Den tredje vågens feminism ifrågasätter således det som för 

tillfället betraktas som dominerande sanningar och syftar till att lyfta fram sätt på vilka 

innebörder av kön kan dekonstrueras och istället organiseras på ett annat sätt (Gillberg, 

2018). 

  

Den poststrukturalistiska feminismen kritiserar och ifrågasätter inte enbart rådande 

föreställningar och normer som återfinns i samhället, utan också hela den västerländska synen 

på kunskap som utger sig för att vara förnuftig och sann, men som i själva verket har skapats 

av vita män som inte har tagit hänsyn till åsikter och erfarenheter från kvinnor. Även den 

västerländska mainstreamfeminismen kritiseras för att göra sig skyldig till samma brott som 

den övriga västerländska forskningen om än dock ur en kvinnoståndpunkt. All forskning som 

baseras på och representerar vita, västerländska och heterosexuella medelklasskvinnor och 

män är problematisk. Att vita västerländska kvinnor och män görs till den norm som tillåts 

representera en hel grupp innebär att kvinnor och män som inte faller inom ramen för denna 

kategorisering osynliggörs och marginaliseras. För att fånga variationen och nyansera 

analysen av kön har den poststrukturalistiska feminismen därför även tagit hänsyn till 

faktorer såsom etnicitet, klass, sexuell läggning, ålder och funktionsvariation (Gillberg, 

2018). 

  

Likt all annan forskning innehåller även den feministiska forskningen en politisk dimension. 

All forskning bygger på specifika antaganden om världen och om kunskap. Vi menar på att 

man genom att gå in och undersöka ett fenomen utifrån antagandet att kön inte spelar någon 

roll är lika politiskt ställningstagande som den som antar att kön faktiskt spelar roll. 

Forskning som utmanar det förgivettagna kan dock verka mer provocerande och framstå som 

mer politisk än kunskap som legitimerar och återskapar det befintliga (Gillberg, 2018). 
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Därmed vill vi uppmärksamma läsaren på att den vidare retoriken kommer vara 

argumenterande och i vissa fall kanske till och med upplevas som provocerande, vilket till 

stor del beror på den valda ideologiska utgångspunkten och dess ifrågasättande av en allmän 

föreställning av verkligheten. Den poststrukturalistiska feministiska teorin tar sin 

utgångspunkt i ett radikal-strukturalistiskt och radikal-humanistiskt antagande där den 

ideologiska grunden står att finna i den marxistiska teorin som, per se, har en politisk 

dimension. Marxismen vilar även på ett kritiskt ifrågasättande av givna strukturer gällande 

exempelvis makt, marknad, organisation, resursfördelning och påkallar således även behovet 

av en förändring av dessa (Burrell & Morgan, 1979). 

  

Det poststrukturalistiska feministiska perspektivet kommer i denna studie omsättas på så sätt 

att det kommer användas för att ifrågasätta och peka på hur den ojämställdhet som råder 

mellan könen i vårt valda studieområde kan förändras. 
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2. Inledning 

Det sägs att kvinnor aldrig har haft det så bra som de har det idag. Många av de formella 

ojämlikheterna mellan könen vilka tidigare hindrat kvinnor i Sverige från att till exempel 

studera på högskolenivå och förvärvsarbeta har försvunnit. Samtidigt som de formella 

ojämlikheterna har suddats ut har dock nya, komplexa hinder växt fram vilka bidrar till att 

bevara skillnader mellan könen (Gillberg, 2018). 

Ett av dagens problem, som präglar arbetslivet världen över, är könssegregering. Kvinnor och 

män arbetar inom olika yrken vilket resulterar i att ett kön blir överrepresenterat inom en viss 

sektor och tvärtom. Man ser även att kvinnor och män återfinns på olika nivåer i 

organisationer. Kvinnor avancerar sällan inom sitt yrke på samma sätt som männen, vilket 

resulterar i en generellt låg kvinnorepresentation på högre poster i yrkeslivet. 

Även om kvinnor och män finns inom samma yrke, och ibland även arbetsplats, tilldelas de 

olika arbetsuppgifter eller väljer olika specialiteter och inriktning i sitt arbete (SOU 2004:43). 

Inom akademin visar en rapport att hela 72 procent av alla professorer är män. Detta trots att 

kvinnor utgör cirka hälften av alla studenter, doktorander och lektorer. Den sammanfattande 

bilden, menar man i rapporten, säger att akademin är skoningslös gentemot kvinnor gällande 

avancemang. Många av de kvinnor som tidigare varit aktiva inom forskning och kanske haft 

karriärsambitioner har tvingats in i andra, mer administrativa roller. Rapporten visar att 

kvinnor dominerar tre av fyra administrativa tjänster inom universitetsvärlden (Allbrigt, 

2019). 

Akademin är således varken ett samtida eller historiskt undantag när det kommer till jämlika 

möjligheter. Tidigare har kvinnor helt exkluderats från både den akademiska världen och 

kunskapsproduktionen (Gillberg, 2018; Majcher, 2002; SOU 1995:110). Kunskapsproduktion 

har varit en manlig angelägenhet där den kunskap som producerats har varit av, för och om 

män. Forskning över olika discipliner har utan någon vidare reflektion exkluderat kvinnor 

och givit män ensamrätten att representera mänskligheten (Gillberg, kommande; SOU 

2011:1). 

Professorerna har som vetenskapens förmän den mest centrala rollen gällande forskning och 

utbildning. Könsfördelningen bland såväl doktorander, lektorer och forskare har blivit 

jämnare över tid men andelen kvinnor högre upp i den akademiska hierarkin är fortfarande 

låg. För många forskningsuppdrag finns det formella eller informella krav att vara professor 

eller i alla fall docent. Att få kvinnor innehar dessa titlar innebär således att de inte får 
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bedriva forskning i samma utsträckning som män. Detta påverkar inte enbart 

kunskapsproduktionens legitimitet utan, i allra högsta grad också, vårt framtida samhälle 

(Allbrigt, 2019; SOU 2011:1). 

  

I antologin 179 år av ensamhet (2016) ger tio kvinnor, samtliga forskare och lektorer 

på Handelshögskolan i Stockholm, uttryck för sin situation som kvinna inom akademin. 

Skildringarna indikerar bland annat att villkoren skiljer sig åt beroende på kön, att kvinnor 

inte har samma karriärmöjligheter som män och att forskarens kompetens ifrågasätts oftare 

om denne är kvinna. Vidare beskriver man hur kön skapas i organisationer, att det finns 

könsstrukturer i organisationen och att det finns olika grad av segregering mellan könen. 

Segregeringen tar sig i uttryck rent antalsmässigt men även gällande sysslor, positioner, makt 

och inflytande (Lantz & Portnoff red., 2016). 

Kvinnor och mäns karriärvägar och möjligheter inom akademin tycks olika. Kvinnor 

beskriver ofta sin situation som avvikare i den överordnade, mansdominerade normen som 

präglar akademin. Genusstudier har belyst och fortsätter att belysa hur könsskillnader 

produceras och reproduceras och leder till att kvinnor i vissa kontexter ofta upplever sig som 

det andra, avvikande eller främmande könet (Fotaki, 2013; Teelken & Deem, 2013; Van den 

Brink & Benschop, 2012). Centralt i dessa studier är förståelsen av språket skapar och 

konstituerar de ojämlika förhållandena som råder mellan kvinnor och män. 

Användandet av ord som kvinna och man kopplas ofta samman med biologisk 

könstillhörighet. Det poststrukturalistiska feministiska perspektivet menar dock att 

innebörden av kvinna och man, kvinnligt och manligt, men också andra begrepp är socialt 

och kulturellt konstruerade (Gillberg, kommande; Leathwood, 2006). Det socialt konstruerade 

könet, genus, handlar därmed inte om ett antal givna drag, variabler eller roller, utan om vilka 

definitioner som tillskrivs begreppen i sociala och kulturella sammanhang (West & 

Zimmerman, 1987). Definitioner är således godtyckliga i den meningen att dess innebörder 

kan negligeras, bli irrelevanta eller tvivelaktiga från ett tillfälle till ett annat. Det relationella 

begreppssystemet kan sålunda konstrueras på ett annat sätt än det som dominerar vid en viss 

tidpunkt (Alvesson & Billing, 2011). 

  

Språket genom dess innehåll och betydelse hjälper till att konstruera vår sociala verklighet, 

identitet och relationer. Det är ett “gränssättande, makt- och meningsskapande system som 

bestämmer vad som kan och inte kan göras, genom att tillskriva handlingar och beteenden 
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olika innebörder och därigenom föreskriva vad som är normalt respektive avvikande, 

sanktionerat respektive oacceptabelt” (Gillberg 2018, s. 40). 

Språket konstituerar, rekonstituerar och speglar således maktrelationer i samhället där den för 

närvarandet rådande språkanvändningen verkar premiera män på bekostnad av kvinnor 

(Alvesson & Billing, 2011). 

Traditionellt sett har det funktionalistiska paradigmet dominerat studiet av organisationer och 

management. Funktionalismen är i grunden ett konservativt perspektiv där samhället och dess 

företeelser betraktas som ett fast, reglerat system som bygger kontinuitet och konsensus. För 

organisations- och managementdisciplinen har detta inneburit att forskningens mål har varit, 

och till viss mån fortfarande är, att formulera och validera teorier som kan förklara och 

förutsäga beteenden och fenomen. Kunskapen som har producerats och fortsätter att 

produceras inom det funktionalistiska paradigmet mynnar ut i vidhållandet av vad man anser 

vara en objektiv, enhetlig och absolut sanning (Burrell & Morgan, 1979; JoséAcedo 

González, Barroso Castro, Carlos Casillas Bueno & Luis Galán González, 2001). 

Att utforska samhället och dess fenomen utifrån ett konservativt och statiskt perspektiv där 

den kunskap som produceras betraktas som oproblemtiskt sann är högst orimligt och ytterst 

problematiskt. Globaliseringen har resulterat i samhällen som i allt högre grad präglas av 

mångfald i termer av nationalitet, etnicitet, sexualitet, ålder, religion, funktionsvariation med 

mera. Arbetsplatser och organisationer återspeglar samhällets mångfald (Jackson, 2014; 

Wilson, 2017). Att därmed studera och dra slutsatser om individerna i ett samhälle eller en 

organisation som om de vore en homogen grupp i vilken alla tänker och agerar på samma sätt 

och i samma syfte är bristfälligt. Reduceringen av samhället till ett statiskt system med 

förutsägbara karakteristika och fenomen erbjuder en alldeles förenklad och onyanserad bild 

vilken är oförmögen att representera verklighetens komplexitet och föränderlighet (Gillberg, 

2018; Jackson, 2014; Wilson, 2017). 

Vidare, förbiser en stor del av forskningen ofta mer dynamiska frågor gällande exempelvis 

makt, klass, politik eller ideologi i organisationer. Forskning och teoretisering inom 

managementområdet har också bedrivits för och av män, i synnerhet vita män, i ett förment 

könsneutralt perspektiv men i realiteten ofta ett manligt perspektiv. Detta i kombination med 

avsaknaden av ett mer dynamiskt och ifrågasättande perspektiv har resulterat i en ofacetterad, 

lugn och harmonisk bild av organisationer där aspekter såsom ojämlikhet, skiftande beteende- 
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och språkmönster samt klass- och könsskillnader snarare ses som avvikande företeelser än 

verklighet (Alvesson & Billing, 2011; Gillberg, 2018; Wilson, 2017). 

Det finns således, i vår mening, ett behov av att på nytt undersöka det som uppfattas som 

kunskap, de allmänt vedertagna sanningarna som präglar vår tid, och att kritiskt granska deras 

relevans. Därutöver finns det även ett behov av att integrera ett radikalt annorlunda 

perspektiv som inkluderar och återspeglar samhällets mångfacetterade karaktär i all 

kunskapsutveckling. 

2.1 Tidigare genusforskning inom organisations- och managementområdet 

Som Alvesson & Billing (2011) uttrycker har “den manliga dominansen inom både akademin 

och organisationslivet i hög grad bestämt vilka frågor som ställts och svar som getts inom 

management- och organisationsforskningen. Vissa ämnen har inte tagits upp alls eller 

åtminstone inte betraktats ur ett könsperspektiv” (s. 21). Genusforskningens framväxt har 

dock resulterat i att kön- och mångfaldsperspektiv alltmer börjat integreras på ett 

tvärvetenskapligt plan. För management- och organisationsdisciplinen har detta inneburit att 

man, till viss del, även börjat ta hänsyn till innebörden och konsekvenserna av vad som 

definieras som kvinnligt och manligt samt hur organisationspraktiker upprätthåller 

könsarbetsdelningen i analyser.   

En tänkbar förklaring till variationen bland förklaringsmodellerna kan vara att resultaten är 

beroende av hur studien utformats och utförts. En rad olika metoder har använts för att 

analysera hur könsskillnader konstrueras och kommer till uttryck i text, däribland narrativ 

analys (Fotaki, 2013), diskursanalys (Søndergaard, 2005), textanalys (Telkeen & Deem, 

2013) samt innehållsanalys (van den Brink & Benschop, 2012). 

Trots att man använt sig av varierande metoder indikerar resultaten att språk, speciellt 

vokabulär och vokabulärsstrukturer, är väsentligt för att förstå hur mening skapas och hur 

innebörder tillskrivs olika begrepp. Språket formar kollektiva handlingar, organisationer och 

speciellt språkliga mönster samtidigt som det också formas av desamma (Loewenstein, 

Ocasio & Jones, 2012). Vidare poängterar Litosseliti & Sunderland (2002) att språk och 

meningsskapande är kontextberoende. Tillskrivning av innebörder till begrepp såsom kvinna 

och man resulterar i en kontextualiserad social praktik som både bekräftar och reproducerar 

de tillskrivna egenskaperna (Litosseliti & Sunderland, 2002). För att förstå hur könsskillnader 

produceras och reproduceras behöver man därför även förstå den kontext vilken man syftar 

att undersöka. 
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2.2 Den svenska akademin och Örebro universitet 

Historiskt sett har den akademiska världen genomsyrats av en formaliserad 

kvinnouteslutartradition. De svenska lärosätena, vars huvudsakliga uppgift har varit att 

utbilda präster och statliga tjänstemän, har fram till slutet av 1800-talet enbart varit 

förbehållna män (Gillberg, 2018; SOU 1995:110). Att män tidigare haft monopol på högre 

utbildning har fått långtgående konsekvenser för kunskapstraditionen som än idag, i olika 

utsträckning, påvisar en mansdominerande och premierande kultur (Allbright, 2019; 

Jämställdhetsmyndigheten, 2019). 

De akademiska institutionernas egen självuppfattning är, förutom att kön inte spelar någon 

roll, att svenska universitet och högskolor vilar på strikt meritokratiska och könsneutrala 

grunder. Försök att problematisera detta antagande och att påvisa att universitetsstrukturen i 

själva verket är könsdiskriminerande “möter motstånd, oavsett om de kommer från akademin 

själv, från den förment oförstående akademiska byråkratin, eller från politiken” (SOU 

2011:1, s. 98). Trots att olika utredningar och rapporter ständigt analyserar och fastslår att 

Sverige har ett högre utbildningssystem vilket missgynnar kvinnor är akademin ovillig att se 

problem i den egna kulturen (Allbright, 2019; Jämställdhetsmyndigheten, 2019; SOU 

1995:110; SOU 2011:1). 

Fastän kvinnor utgör 60 procent av alla studenter, 47 procent av alla doktorander och 46 

procent av alla lektorer är mindre än 30 procent av professorerna kvinnor (Allbright, 2019). 

Det svenska utbildningsväsendets jämställdhetsproblem går långt djupare än den kvantitativt 

synliga delen; att kvinnor är underrepresenterade på högre poster inom den akademiska 

hierarkin. Jämställdhetsmyndighetens (2019) rapport visar även att kvinnor och mäns villkor 

gällande forskningsfinansiering, karriärvägar och anställningsvillkor skiljer sig åt. 

Granskningar påvisar att män har fyra gånger större chans än en kvinna att nå professur. Inom 

teknik och ekonomi är det särskilt svårt för kvinnor. Här är fyra av fem professorer män 

(AllBright, 2019). Riksbankens Jubileumsfond (2018) visar även att män har 40 procent 

högre chans att få forskningsfinansierande ansökningar godkända. 

Det bör dock nämnas att det finns vissa vetenskapsområden inom de svenska universiteten 

och högskolorna där kvinnor är mer välrepresenterade såsom exempelvis humaniora, 

tandläkare, veterinär, och medicinska fakulteter överlag. Inom dessa områden innehar 

kvinnor, till skillnad från de tekniska och ekonomiska disciplinerna, cirka en fjärdedel av alla 

de ledande befattningarna (Lindberg, Riis & Silander, 2011). 
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Den svenska staten har, som huvudman för den högre utbildningen och huvudsaklig finansiär 

av forskningen, utifrån insikten att kvinnor och mäns förutsättningar inom akademin tycks 

olika bedrivit flera insatser och reformer för att öka jämställdheten i den svenska högskolan 

(SOU 2011:1). För att nå en jämnare könsfördelning och balans inom den akademiska 

världen har man till exempel försökt att rekrytera underrepresenterat kön till ojämlika 

utbildningar (Ds 1994:130). Vidare har regeringen efter en proposition från 

utbildningsdepartementet gjort en engångssatsning för att inrätta nya professurer för 

underrepresenterat kön, det vill säga för kvinnor (SOU 2011:1; Utbildningsdepartementet, 

1995). 

  

Regeringens tidiga satsningar koncentrerade sig främst på att kvantitativt öka andelen 

kvinnor för att råda bot på ojämlikheterna mellan könen inom akademin. I utredningen om 

insatser för kvinno- och jämställdhetsforskning (KVINS), belyste man dock utifrån ett 

maktanalytiskt perspektiv att frånvaron av kvinnor i akademin inte kunde åtgärdas med 

enbart kvantitativa åtgärder. För att kunna åstadkomma förändring på riktigt, menade man, 

behöver akademins problematiska organisationsstrukturer först ändras (SOU 1995:110, 

2011:1). 

  

I jämställdhetsmyndighetens rapport (2019) framkommer det att akademins normer, 

strukturer och värderingar i grunden är problematiska och leder till att kvinnor inte integreras 

i högskolan på samma sätt som männen. Att kvinnor inte får ta samma plats inom akademin, 

menar Fitzgerald (2018), är resultatet av ett institutionaliserat, maskulint och symboliskt 

system. Det finns alltså en systembetingad diskriminering av kvinnor som leder till ett 

ovälkomnande, underminerande, tystande och objektifierande klimat inom akademin. 

Kvinnan är, så att säga, det eviga undantaget med en slags dispens att befinna sig och verka i 

den mansdominerade akademiska världen. Hennes position inom akademin, menar man, 

präglas av marginalisering, underordning och segregering. Detta kommer bland annat till 

uttryck i hennes karriärmöjligheter där hon indirekt straffas för moderskap och barnomsorg, 

har svårt att uppnå högre poster och ofta exkluderas från viktiga informella nätverk 

(Berggren, 2010; Majcher, 2001; SOU 1995:110). 

Utifrån en kvantitativ ranking baserad på närhet till jämställd könsfördelning hamnar Örebro 

Universitet på en andra plats. Detta innebär, med andra ord, att Örebro universitet numeriskt 

sett är det näst mest jämställda universitetet i Sverige (Allbright, 2019). Totalt sett verkar 

universitetet ligga väldigt bra till. Vid en närmare anblick ser man dock att trots att fler 
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kvinnor verkar befinna sig på lägre poster. År 2016 var hela 90 av 152 doktorander kvinnor, 

men sett till antalet professorer utgjorde kvinnorna enbart ett antal på 42 av 132 stycken 

(Örebro universitet, 2017). Siffrorna indikerar således en könsobalans där kvinnor och män 

forskar utifrån olika förutsättningar.  

I en av Örebro universitetets egna rapporter framgår det att kvinnor som forskare publiceras i 

lägre grad än män. Kanske kan detta till viss del kopplas samman med att man i samma 

rapport uppdagade att forskningen för män som professorer i högre grad finansierades av 

fakulteten än forskningen som bedrevs av kvinnor som professorer (Örebro universitet, 

2017). 

2.3 Forskning om och inte för jämställdhet 

Huvudparten av den tidigare forskningen som bedrivits i Sverige gällande jämställdhet har 

varit politiskt initierad och finansierad med ambitionen att öka jämställdheten. Forskningen 

har kritiserats för den politiska ambitionen där den sägs ha varit för jämställdhet när den i 

själva verket borde varit om jämställdhet (SOU 2011:1). Med andra ord menade man att 

forskningens mål vilket ofta var att mynna ut i praktiska lösningar för att minska de 

kvantitativa könsskillnaderna istället borde varit av kritisk, problematiserande och teoridriven 

karaktär. För att verkligen uppnå jämlikhet mellan könen finns det ett behov av att inte bara 

fokusera på att lösa problemet kvantitativt utan också förstå hur mekanismer såsom normer 

och kultur bidrar till och upprätthåller ojämlika förhållanden (ibid). Sett ur det 

poststrukturalistiska feministiska perspektivet, innebär detta att de ideologiska föreställningar 

som ligger bakom de ojämlika förhållandena mellan könen behöver demaskeras, för att sedan 

dekonstrueras och omkonstrueras på ett mer jämställt vis (Alvesson & Billing, 2011; 

Gillberg, 2018; SOU 2011:1). 

Forskningen om jämställdhet och genus inom den svenska akademin är begränsad. 

Majoriteten av de studier som tidigare gjorts har varit i länder såsom exempelvis Australien 

(Fitzgerald, 2018), Storbritannien (Fotaki, 2013; Leathwood, 2006), Tyskland (Majcher, 

2002), Nederländerna (van den Brink & Benschop, 2012) och Danmark (Søndergaard, 2005). 

Kunskap är, som det poststrukturalistiska feministiska perspektivet framhåller, 

kontextbaserad vilket innebär att det blir problematiskt att dessa förklarande “sanningar” 

tillåts representera den svenska akademiska kontexten. Det finns således ett behov av att 

undersöka den svenska akademin och de normer, föreställningar och strukturer som 

konstituerar den svenska akademiska kontexten. 
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2.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är således att bidra med en kritisk inblick på hur olika aspekter bidrar till 

att skapa hinder för kvinnor inom den svenska akademin samt att utsätta dem för kritisk 

granskning. Då språket inom det poststrukturalistiska feministiska perspektivet betraktas som 

ett grundläggande menings- och verklighetsskapande system kommer syftet att uppfyllas 

genom att analysera de hinder som kommer till uttryck bland forskande kvinnor. 

Frågeställningen som har formulerats är följande: 

-  Vilka hinder kommer till uttryck bland forskande kvinnor inom akademin? 
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3. Studiens analytiska utgångspunkt 
Som det poststrukturalistiska feministiska perspektivet framhåller är kunskapsproduktion 

situerad i det tidsskede och kontext där den producerades. Det har dock gjorts en genomgång 

av tidigare litteratur, forskning eller på annat sätt relevant information som har mynnat ut i 

analytiska utgångspunkter för det empiriska materialet. Detta för att underlätta för oss som 

forskare att analysera hur den sociala världen konstrueras inom akademin. Utgångspunkterna 

utgör således inte “sanningar” om verkligheten utan snarare indikatorer på hur sociala 

verkligheter kan konstrueras. 

Fortsättningsvis, är avsnittet uppdelat i sex delavsnitt som förklarar hur normer, 

föreställningar och strukturer kan komma till uttryck och hur de konstruerar en viss social 

verklighet. 

3.1 Kön och genus som socialt konstruerade och performativa 

West och Zimmerman (1987) var de första att mynta uttrycket ”doing gender” – att göra 

genus. Det man ville belysa med detta uttryck var att genus inte handlar om en uppsättning 

olika drag, roller eller något som kan definieras som en konstant. Istället, underströk man, är 

genus performativt; en produkt av våra sociala handlingar. Förståelsen av vad det innebär att 

vara kvinna respektive man samt föreställningar om kvinnligt och manligt skapas och 

upprätthålls genom att man på olika sätt medvetet och omedvetet gör genus. Kategoriseringen 

av mänskligheten i kvinnor och män skapar ett normalt, naturligt och legitimt system för 

människor att organisera sina sociala liv. Samtidigt får det långtgående konsekvenser i alla 

samhällen, det skapas skillnader som upprätthåller dikotomin mellan kvinnor och män. 

Indelningen i två motpoler med egenskaper som är motsatta och ömsesidigt uteslutande leder 

till att det inte finns utrymme för nyanser eller mellanting. Personer med en annan 

könstillhörighet, icke-binära, blir således uteslutna och stigmatiseras ofta som ”avvikande” 

(Messerschmidt, 2009; West & Zimmerman, 1987, 2009). 

Åtskillnader som skapas i samhället ger inte enbart upphov till könskategorisering utan också 

ras- och klasskategorisering. De innebörder som skapas är inte nödvändigtvis varken 

naturliga, normala eller väsentliga för den som blir tilldelad kategoriseringen. Men när en 

distinktion väl har tilldelats används den för att kunna bekräfta de olika kategoriseringarna 

som gjorts samt för att rättfärdiga åtskillnaderna mellan grupperna som väsentligt naturliga 

(ibid). 
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I en världsbild präglad av dikotomier är det inte bara vanligt att se kategorier som motsatser 

utan också att skapa hierarkier mellan dem (Alvesson & Billing, 2011; Gillberg, 2018). De 

innebörder som skapas används också för att upprätthålla en ordning där kvinnor och män 

tillskrivs olika förutsättningar, uppgifter, roller och positioner i samhället. Detta kan bland 

annat yttra sig i en könssegregerad arbetsmarknad där kvinnor och män befinner sig i olika 

sektorer (Leathwood, 2006). 

3.2 Genus i organisationer 

Kanter (1993) visade att skillnader mellan kvinnor och mäns skilda villkor i arbetslivet 

berodde på de organisatoriska betingelserna. Organisationens möjlighetsstruktur, 

maktstruktur och den relativa fördelningen mellan minoriteten och majoriteten på olika 

positioner, menade hon, förklarade varför kvinnor inte gjorde karriär i samma utsträckning 

som män. I Kanters studier framkom även att organisationsstrukturen inte enbart begränsade 

kvinnors möjligheter utan också fick effekter på kvinnors och mäns beteenden. Vid stora 

möjligheter hade de anställda studieobjekten höga förväntningar på befordran, stora 

ambitioner och man värderade sin kompetens högt. Dessa anställda relaterade vertikalt i 

organisationen. Tvärtom, vid små möjligheter, hade man istället låga förväntningar på 

befordran, låga ambitioner och man tenderade att undervärdera sin kompetens. Dessa 

anställda, oftast kvinnor, relaterade till andra på samma nivå snarare än vertikalt i 

organisationen (Kanter, 1993). 

Möjlighetsstrukturerna, menade Kanter (1993), skapar självuppfyllande profetior. De med 

stora möjligheter uppträder på ett sätt som genererar fler möjligheter medan det omvända 

gäller för dem med färre möjligheter. Strukturerna förklarar således de observerbara 

könsskillnaderna i organisationen (ibid). Samtidigt, beskriver Wahl (2001), har individer med 

mer makt i organisationen en tendens att uppvisa en samarbetsvillig stil där kontrollbehovet 

inte är stort. Dessa individer omger sig med, identifierar sig med och hjälper andra duktiga 

medarbetare att vidareutvecklas. Dessa individer är ofta också de som kommunicerar mest 

under möten och som är omtyckta. Individer som istället besitter mindre makt tenderar att 

uppvisa ett motsatt beteende; generellt uppträder de mer auktoritärt, osäkert och 

kontrollerande. Men i möte med andra personer av högre makt-rang kommunicerar de dock 

mindre.  

Likt Kanter, instämde Acker (1990) med att organisationsstrukturer inte är könsneutrala utan 

snarare präglade utav manlig dominans och makt. Hon menade att grad av förmåner, 

exploatering och kontroll, agerande och känslor, mening och identitet, underordning och 
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dominans skapas genom och i termer av distinktionen mellan kvinnor och män samt 

femininitet och maskulinitet. Med andra ord skapas könsstrukturer och könsskillnader i 

organisationer genom att man ”gör genus” i interagerande processer mellan kvinnor och män 

men också sinsemellan kvinnor och män (Acker, 1990). Leathwood (2006), i Ackers anda, 

tillägger att språkbruket spelar en betydande roll i att systematiskt producera och reproducera 

de maktförhållanden där män har högre status än kvinnor i organisationer. Genus, fortsätter 

hon, konstrueras på ett sätt som gör att arbete och uppgifter högre upp i hierarkin associeras 

med maskulinitet och män medan arbete och uppgifter som återfinns längre ner i hierarkin 

istället associeras med kvinnlighet och kvinnor. 

3.3 Homosociala och heterosociala beteenden 

En förklaring till varför män dominerar på maktpositioner i samhället och i organisationer är 

att män tenderar att identifiera sig med och orientera sig mot andra män - de är homosociala 

(Lipman-Blumen, 1976). Enligt Kanter (1993) baseras mäns umgänge med andra män på två 

typer av likhet; det biologiska könet som gemensam faktor samt socioekonomisk och 

kulturell likhet. Men även likartad ekonomisk situation, gemensamma intressen och 

preferenser underlättar och stärker de homosociala banden. 

  

Att män tenderar att vara homosociala innebär en risk för flera typer av segregering. Inte 

enbart kvinnor utestängs från mäns homosociala umgänge utan även andra män eller icke-

binära som inte passar in i den aktuella gruppen. Kvar blir en grupp män som är lika varandra 

i många avseenden och därför trivs i varandras sällskap (Kanter, 1993; Lipman-Blumen, 

1976). 

  

Mäns homosocialitet bidrar till att upprätthålla den allmänna segregeringen i arbetslivet och 

på arbetsplatser. Det samkönade umgänget mellan män skapar sociala band och kontakter 

som ger tillgång till information och möjlighet att påverka. Dessutom kan det ge stöd och 

bekräftelse till de som ingår i gruppen (ibid). I brist på egna resurser och makt tvingas 

kvinnor och andra “avvikare” orientera sig mot de män som sitter på makten. Detta leder till 

att bland annat kvinnor söker sig till män och tar avstånd från andra kvinnor. Kvinnor blir 

därmed splittrade som grupp och deras beteende kan således sägas vara heterosocialt. 

Lipman-Blumen (1976) poängterar dock att kvinnors heterosocialitet inte handlar om ett 

essentiellt kvinnligt beteende utan är snarare en direkt följd utav hur makten är fördelad. 
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3.4 Den duktiga flickan i den annorlunda kroppen 

Tidigare forskning har belyst att när man ger män och kvinnor olika innebörder även skapar 

förväntningar att respektive kön ska agera i linje med dem egenskaper de tillskrivs (Anjala et 

al., 2019; Fitzgerald, 2018; Leathwood, 2006). Män och maskuliniteter är institutionaliserade 

som det “naturliga”. Den manliga kroppen associeras å ena sidan med styrka, självständighet, 

professionalitet, rationalitet och intelligens och förväntas uppvisa dessa egenskaper 

(Fitzgerald, 2018; Leathwood, 2006). 

  

Kvinnor, å andra sidan, förväntas demonstrera de feminina attribut och beteenden som 

kvinnokroppen associeras med. Detta innefattar bland annat uppvisandet av karakteristiska 

såsom omvårdnad, emotionalitet, beroende, passivitet och inkompetens (Leathwood, 2006). 

Det finns även förväntningar att de feminina attributen ska förkroppsligas och inte enbart 

uppvisas i gester och beteende utan också utseende- och klädmässigt (Fitzgerald, 2018). 

  

Den kvinnliga kroppen och dess förmåga att skapa och bära på liv, amma och menstruera 

stigmatiseras som den annorlunda och avvikande normen. Detta resulterar i att kvinnan med 

sin annorlunda kropp inte passar in i och utgör ett hot mot den manliga symboliska ordningen 

som tycks prägla de flesta organisationer (Acker, 1990; Fitzgerald, 2018). Eftersom både 

kvinnans kropp och karakteristiska avviker från den manliga normen, menar Nielsen (2016), 

att kvinnor hela tiden måste betona och medvetandegöra hur de feminina egenskaperna 

gynnar organisationen. 

  

Många kvinnor drabbas av det så kallade “duktig flicka-syndromet”. Uttrycket syftar till 

pressen och förväntningarna som finns på kvinnors prestationsnivå, både i hemmet och i 

arbetet. Kvinnor, menar man, förväntas vara omvårdande, icke-konkurrerande “duktiga 

flickor” som går med på att ta på sig mer ansvar än vad som egentligen är rättvist. Man ska 

inte enbart axla det största ansvaret för hem och barn utan också göra mer än andra (män) i 

arbetet (Fitzgerald, 2018; Krishen et al., 2019; Leathwood, 2006). Detta kan ta sig i uttryck 

genom att kvinnor tar på sig fler arbetsuppgifter än vad som egentligen ingår i deras 

arbetsroll (Teelken & Deem, 2013). 
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3.5 Glastak, läckande rör och klibbiga golv 

För att beskriva avsaknaden av kvinnor på ledande befattningar i organisationer har en rad 

metaforer använts. 

  

Glastaket är en metafor som symboliserar den osynliga barriär som tycks hindra kvinnor att 

fortsätta avancera när de nått en viss hierarkisk nivå i organisationen. Glastaket belyser 

således att kvinnor har svårt att klättra vertikalt och har påvisats vara förekommande i de 

flesta sektorer och branscher (Amery et al., 2015). I Sverige är detta fenomen särskilt tydligt 

inom näringslivet där majoriteten av alla höga positioner besitts av män (SOU 2011:1). Men, 

som vi poängterat tidigare, verkar detta fenomen även prägla akademin där majoriteten av 

professorerna är män (Allbright, 2019). 

  

Istället för glastak, talar man ibland om klibbiga golv. Även denna metafor belyser att det är 

svårt för kvinnor att avancera men, till skillnad från glastaket, implicerar det klibbiga golvet 

att man aldrig riktigt lyckas lösgöra sig från de lägre nivåerna för att ens börja avancera. Med 

andra ord försöker man illustrera att kvinnor hindras från att överhuvudtaget ha eller 

förverkliga karriärambitioner (SOU 2011:1). 

  

Även metaforen om läckande rör syftar till att förklara avsaknaden av kvinnor på ledande 

befattningar. Man beskriver kvinnors och mäns karriär som ett rör där ett visst antal av varje 

kön inträder. Det här röret menar man dock “läcker” ut kvinnor. Detta då inte lika många 

kvinnor lyckas komma ut ur röret med höga chefsposter (Amery et al., 2015). 

Kritik har riktats mot metaforerna för att bland annat illustrera kvinnor som offer eller objekt 

och för att misslyckas med att adressera de mekanismer och maktförhållanden som bygger 

glastaken, de klibbiga golven och de läckande rören (Amery et al., 2015; Husu, 2001). Det 

finns även en risk i att metaforerna också kan ge sken av att dessa fenomen symboliserar 

något objektivt eller naturligt (SOU 2011:1). 

3.6 Universitetsvärlden och ojämlika möjligheter 

Akademin präglas mer eller mindre av olika former av ojämställdhet och ojämlika 

möjligheter. Samtidigt är institutionernas egen självbild i det stora hela att kön inte spelar 

någon roll och att organisationen bygger på strikta meritokratiska och könsneutrala principer. 

Kvinnornas karriärer inom akademin präglas dock av glastak, klibbiga golv och läckande rör. 

Majoriteten av alla kvinnor återfinns inom de lägre befattningarna i organisationen med låga 
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chanser för vidare avancemang och med sämre arbets- och anställningsvillkor (Majcher, 

2001; Lindberg, Riis & Silander, 2011). Att kvinnor har visat sig ha en långsammare 

karriärutveckling har även förklarats bero på tillgång till meriteringstjänster i kombination 

med hur tidfördelningen mellan forskning, undervisning och administration ser ut (SOU 

2011:1). Även inom akademin verkar kvinnor känna press att vara “duktiga flickor” och 

tenderar att ta på sig fler uppgifter. Till exempel tar kvinnor på sig mentorskap för fler 

studenter än vad som krävs av dem, de undervisar fler kurser och tar på sig fler uppgifter, ofta 

administrativa, som ligger utanför deras tjänst än vad män gör (Krishen et al., 2019; 

Leathwood, 2006; Teelken & Deem, 2013). Detta indikerar således att en stor del av 

tidfördelningen verkar gå åt till andra sysslor än just forskning som är vad det meritokratiska 

systemet mäter och lägger vikt på, speciellt om man vill avancera och göra professorskarriär. 

  

Fortsättningsvis, har tidigare forskning påtalat att genus konstrueras och tar sig i uttryck på 

ett sätt som leder till att mannens blir norm och “naturlig” medan kvinnan blir det andra och 

avvikande könet (Fotaki, 2013; Søndergaard, 2005). Könskategoriseringen som uttrycks 

genom diskurser bidrar även till att upprätthålla ojämlika maktförhållanden där mannens röst 

tenderar att övervärdera kvinnans (Søndergaard, 2005). 

  

Studier har även visat att rekrytering och annonsering av nya positioner ofta sker informellt 

genom så kallade “stängda rekryteringar”. Inom dessa rekryteringar eftersökts potentiella 

kandidater med hjälp av egna nätverk och bedömningen av lämplighet för tjänsten tenderar 

att baseras på egen tolkning istället för kompetens och meriter. Mäns benägenhet att 

identifiera sig med och orientera sig mot andra män resulterar i att kandidater som passar in i 

den homosociala gruppen premieras. För kvinnor som kandidater innebär det att de ofta väljs 

bort till förmån för män (Van Den Brink & Benschop, 2012; Teelken & Deem, 2013). 
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4. Metod 
Denna studie utgår som sagt ifrån det poststrukturalistiska feministiska perspektivet där 

verkligheten anses vara en produkt av de innebörder och definitioner som tillskrivs världen 

genom mänskligt medvetande och social interaktion (Alvesson & Billing, 2011; Gillberg, 

2018). För att uppfylla syftet och besvara frågeställningen krävdes en kvalitativ metod vilken 

möjliggjorde åskådliggörande och analys av relationen mellan språkets meningsskapande 

samt den socialt konstruerade världen. Eftersom vi, utifrån de studerade subjektens 

perspektiv, ville belysa vilka faktorer som genom språket samverkar och påverkar de 

samhälleliga strukturer och individuella livsbetingelser som präglar den sociala världen 

ansågs en innehållsanalys vara lämplig. 

Innehållsanalysen är en metod vilken fokuserar på det kommunicerade språkets karakteristika 

samtidigt som det tar den kontextuella betydelsen för textens innehåll i beaktning. Metoden är 

vanlig vid analys av stora mängder textdata då man genom att systematiskt söka efter likheter 

i innehållet, kan bryta ner texten i mindre enheter för att sedan dela in den i ett antal 

övergripande och meningsfulla kategorier. Texten som tillskrivs och representerar en kategori 

har således liknande innebörd vilket resulterar i att man därefter kan identifiera teman eller 

mönster i det studerade fenomenet. Målet med en innehållsanalys är således att beskriva, 

förstå och ge insikt i det studerade fenomenet och dess konstituerande delar (Hsieh & 

Shannon, 2005; Bryman, 2012).  

4.1 Epistemologiska konsekvenser 

Då det poststrukturalistiska feministiska perspektivet ifrågasätter antagandet om en objektiv 

och absolut sanning, kan den kunskap som produceras i studien inte behandlas som 

universell, allmängiltig eller ens representativ för den svenska akademin generellt. Studiens 

resultat blir således varken objektivt, reliabelt eller generaliserbart eftersom den sociala 

världen betraktas som en produkt av det subjektiva meningsskapandet, vilken varierar från en 

kontext till en annan. Kunskapen som frambringas blir därmed kontextuellt unik och 

signifikant för den del av den sociala världen som har studerats (Bryman, 2012; Gillberg, 

2018). 

Eftersom antagandet om att det är möjligt att forska fram en absolut version av verkligheten 

förkastas, behandlas undersökningsresultat i det poststrukturalistiska feministiska 

perspektivet som versioner av en extern verklighet. Detta innebär även att kunskapen från 

tidigare forskning kring hinder och kvinnor i akademin inte kan antas gälla för 

Handelshögskolan vid Örebro universitet. Istället bör de betraktas som kunskap situerad i den 
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kontext och tidevarv som de studerades i. Med andra ord, även om studiens analytiska 

utgångspunkt ligger i den tidigare forskningen betraktas inte kunskapen som nödvändigtvis 

sann eller ens applicerbar på kontexten Örebro universitet. Vi kommer därmed förhålla oss 

kritiskt till utgångspunkterna på så sätt att vi kommer värdera relevansen och utsträckningen i 

vilken den tidigare kunskap kan (eller inte kan) förklara de hinder som kommer till uttryck 

bland de forskande kvinnorna på Handelshögskolan vid Örebro universitet. Fokus ligger på 

att säkerställa rimligheten och trovärdigheten i dessa versioner av verkligheten snarare än 

huruvida de i absolut mening är “rätt” eller “fel”. Då det kan finnas flera möjliga redogörelser 

av det man avser att studera, framhåller Bryman (2012) att desto fler redogörelser man har av 

det fenomen som undersöks, desto större är sannolikheten att man kommer fram till ett 

rimligt och trovärdigt resultat. Antalet redogörelser påverkar således huruvida den slutsats 

forskaren kommer fram till kan anses vara applicerbar och signifikant för fenomenet (ibid). 

4.2 Urval av litteratur 

I ett inledande skede utfördes en litteraturgenomgång i syfte att skapa en bred förståelse för 

området. Litteraturen behandlade främst olika perspektiv och teoretisering kring organisation 

och kön. Utifrån genomgången valdes Gillberg (2018) samt Alvesson och Billing (2011) som 

primära källor för studiens grundläggande utgångspunkter. I nästa skede eftersöktes diverse 

rapporter och utredningar kring den svenska akademin och arbetsmarknaden för att vi som 

forskare skulle få en djupare förståelse kring problematiken i den svenska kontexten. Utifrån 

de problem som formulerats och belysts av dessa rapporter skapades en uppfattning kring den 

svenska akademins utmaningar gällande jämställdhet mellan kvinnor och män. Därefter 

formulerades det problem som ligger till grund för studien utifrån rapporter och litteraturen 

kring de grundläggande utgångspunkterna. Primära rapporter vid problemformuleringen var 

delegationen för jämställdhet i högskolan (SOU 2011:1), Allbright (2018) samt 

Jämställdhetsmyndigheten (2019). Resterande rapporter användes sekundärt i syfte att 

nyansera och fördjupa beskrivningarna av den svenska akademiska kontexten. 

 

Vid sökandet av vetenskapliga artiklar granskades de artiklar vars titlar föreföll relevanta för 

ämnet. För att anses vara relevant skulle artikeln vara granskad (peer reviewed), vara från år 

2000 eller framåt samt innehålla ord kopplade till genus, akademi eller kvinnor i titeln. Om 

artikeln svarade till dessa krav granskades abstraktet för relevans till både det 

poststrukturalistiska perspektivet samt studiens syfte. Artiklar med relevanta abstrakt blev 

lästa i sin helhet i syfte att avgöra om de svarade till syftet. De artiklar som inte svarade till 

syftet valdes i detta stadie bort. Artiklarna eftersöktes via databaserna Researchgate och 
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Business Source Premier. Sökorden användes i olika kombinationer och var följande: 

Gender, Gender equality, Gender inequality, Sweden, Swedish, Women, Academia, 

Education, Higher education, Women in academia, Organizations, Poststructural feminism, 

Postfeminism, Education management, Language, Discourse och Doing gender. Vid varje 

sökning användes som minst två och som mest fem sökord åt gången. 

 

Flertalet av artiklarna, litteraturen samt delegationen för jämställdhet i högskolan (SOU 

2011:1) refererade till antingen West och Zimmermans (1987) “doing gender”, Acker (1990) 

och Kanters (1993) teoretiseringar kring organisation och kön eller Lipman-Blumens (1976) 

konceptualisering kring homosocialitet. Eftersom dessa pionjärer och deras idéer fortfarande 

anses vara relevanta och centrala för forskningsområdet på så sätt att de refereras i nyare verk 

valde vi därför att utgå direkt från ursprungskällorna.  

4.3 Urval av respondenter  

För att uppfylla studiens syfte vilket var att undersöka hur olika aspekter bidrar till att skapa 

hinder för forskande kvinnor implementerades ett ändamålsenligt urval. Respondenterna 

valdes ut efter kriterierna att de var kvinnor, disputerade, hade minst 20 procent forskning i 

sin tjänst samt att de var verksamma inom samma ämnesdisciplin. Att respondenterna valdes 

inom samma ämnesdisciplin var ett beslut grundat på att verklighetsuppfattningar utifrån det 

poststrukturalistiska feministiska perspektivet är kontextuellt situerade. Med andra ord kan 

förutsättningar och dominerande föreställningar skilja sig från ett sammanhang till ett annat. 

Vi eftersträvade således att undersöka kvinnornas upplevelser och erfarenheter inom samma 

kontext för att undvika kontextuellt baserade skiljaktigheter.  

 

Utifrån ovan nämnda kriterier kontaktades fem slumpmässigt valda kvinnor per mail varav 

samtliga gav samtycke till medverkan i studien, fler personer kontaktades inte. Att studien 

baseras på enbart fem respondenter var ett tidsbegränsningsbeslut, det fanns helt enkelt inte 

tillräckligt med tid att bearbeta mer av den omfattande textdata som följer med intervjuernas 

karaktär.  

 

Anledningen till att vi enbart valt att studera kvinnor var för att vi ville fokusera på deras 

erfarenheter och upplevelser eftersom det är dem som främst, enligt tidigare forskning och 

rapporter, möter olika hinder inom akademin. Vi ville höra och undersöka vilka meningar, 

erfarenheter och upplevelser som delades mellan kvinnorna och vilka som inte delades. 

Genom att även intervjua män hade studiens huvudfokus som är att undersöka hur de 
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forskande kvinnorna uttrycker sig gällande hinder, således förlorats. Slutligen såg vi en risk 

av att respondenternas röst kunde undermineras genom att låta män uttala sig om hinder vilka 

de själva inte möter inom akademin. 

4.4 Etiska överväganden 

Bryman (2012) framhåller fyra grundläggande etiska principer som bör tas i beaktning vid 

insamling av data. Informationskravet och samtyckeskravet syftar till att respondenterna ska 

informeras om studiens syfte, deras roll i undersökningen samt att det är frivilligt att 

medverka och att avbryta sin medverkan när som helst om så önskas. Respondenterna blev 

innan samtycke till intervju informerade om deras potentiella uppgift i undersökningen samt 

vilka villkor som gällde för deras deltagande. Detta för att åskådliggöra alla de inslag i den 

aktuella undersökningen vilka rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. 

Informationen som utgavs var tillräcklig för att kvinnorna skulle få en bild av studiens syfte 

men inte tillräcklig i den mening att de analytiska utgångspunkterna avslöjades. Att de 

analytiska utgångspunkterna inte återgavs var ett beslut som grundades på att vi inte ville 

influera kvinnornas redogörelser genom att styra dem i en viss riktning (Bryman, 2012). 

  

Konfidalitets- och nyttjandekravet innebär att alla personuppgifter rörande respondenterna 

behandlas strikt konfidentiellt och enbart i syfte för studien (ibid). I vårt fall har alla uppgifter 

kopplade till namn, ålder och adress uteslutits för att personerna inte ska kunna identifieras av 

utomstående. Eftersom studiens syfte är att undersöka vilka hinder som kommer till uttryck 

bland forskande kvinnor har inte yrke och kön kunnat anonymiseras. Inte heller lokaliteten 

inom vilken studien genomförts har kunnat uteslutas helt eftersom vi anser denna information 

vara nödvändig för att förstå den lokala kontext vilken undersökts. Dock har vi valt att inte 

ange vilken av Handelshögskolans ämnesdiscipliner kvinnorna arbetar inom för att försvåra 

för utomstående att identifiera respondenterna. Vidare, har vi även valt att utesluta 

redogörelser vilka innehåller personlig information som kan återkopplas till respondenten. 

Detta innebär att vi i vissa fall behövt byta ut ord eller uttryck som exempelvis indikerar 

forskningsområde och som lätt kan spåras tillbaka till individen. Vilka dessa ord eller uttryck 

som ändrats är framgår i de empiriska referenserna på så sätt att de står inom två 

hakparenteser. Informationen har enbart nyttjats i syfte för studien och alla transkriberingar 

samt anteckningar kopplade till respondenterna kommer att raderas efter dess att studien är 

klar. 
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4.5 Datainsamling 

Den textdata som användes till innehållsanalysen baserades på kvinnornas redogörelser. 

Redogörelserna, i sin tur, var ett resultat av de öppet semistrukturerade intervjuer som 

utfördes. Att intervjuer är öppet semistrukturerade innebär att forskaren på förhand tar fram 

en lista, en så kallad intervjuguide, med frågor eller relativt specifika teman som behandlas 

under samtalets gång. Frågorna följer dock inte nödvändigtvis den listade ordningen och 

frågor utanför guiden som exempelvis har att göra med andra teman vilka respondenten 

kommer in på kan komma att ställas. Men i det stora hela kommer alla frågor som återfinns i 

intervjuguiden ställas till alla respondenter, även om de inte formuleras helt i likhet med den 

ursprungliga formuleringen (Bryman, 2012). Att intervjuerna strukturerades på detta vis 

berodde på att vi ville ge respondenterna möjlighet att även komma in på andra teman som 

kanske inte fanns med i intervjuguiden men som är viktiga för respondentens upplevelser och 

erfarenheter av akademin och hinder däri. 

  

De frågor som ställdes baserades generellt på tidigare forskningsresultat, litteratur och diverse 

rapporter som alla mer eller mindre uttrycker olika typer av hinder med undantag för frågor 

av mer summerande karaktär. Ett exempel på en sådan fråga är: För att summera, hur är det 

egentligen att vara kvinna inom akademin? Denna typ av frågor ställdes för att möjliggöra att 

kvinnorna kom in på saker som var av relevans men som kanske inte fanns inom ramen för 

de övriga frågorna. Frågorna delades efter litteraturgenomgången in i tre av oss identifierade 

övergripande teman: förutsättningar, fysisk representation samt arbetsuppgifter. Under 

avsnittet bilagor återfinns såväl intervjuguide som tabell över hur olika koncept 

operationaliserats i frågorna. 

  

Intervjuerna utfördes “ansikte-mot-ansikte” i universitetets lokaler. Att man väljer en plats 

som är “naturlig” för respondenterna, menar Bryman (2012), leder till att de känner sig mer 

bekväma vilket underlättar att en ömsesidig tillit etableras mellan intervjuare och den 

intervjuade. Samtidigt var det bekvämt för oss som forskare då vi ofta befann oss på samma 

anläggningar. Respondenterna spelades efter samtycke in med hjälp av en ljudinspelare. 

Under tiden som informanterna talade tog en av oss anteckningar medan den andre 

fokuserade på vad som sas och ställde relevanta följdfrågor. Alla intervjuer blev cirka en 

timme långa och transkriberades direkt. För att säkerställa riktigheten och att transkribering 

korrekt återgav kvinnornas redogörelser gicks ljudinspelningarna igenom på nytt och 

eventuella fel i utsagorna korrigerades. 
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4.6 Analysmetod och databearbetning 

Textdatan kodades efter identifierade likheter i den mening som framgick av innehållet. Detta 

kallas för öppen kodning och är ett tolkande tillvägagångssätt där forskaren syftar till att koda 

det studerade fenomenet i olika kategorier efter den mening som framkommer av ord, satser 

och text inom samma tema eller ämne. Vi utgick inte från förutbestämda kategorier vilket gör 

att metoden således, enligt Hsieh och Shannon (2005), kan betraktas som en konventionell 

innehållsanalys. Denna metod är lämplig när man vill beskriva ett fenomen där befintlig 

teoretisering eller information om dess förekomst är begränsad. Eftersom tidigare forskning 

och teoretisering angående kvinnor och hinder inom akademin inte nödvändigtvis antogs vara 

representativ för den studerade kontexten ansågs den konventionella innehållsanalysen vara 

mest lämplig. Detta då vi ville att kategoriseringen skulle ske naturligt efter innehåll och 

mening i texten, istället för att försöka placera in den i förutbestämda kategorier som kanske 

inte var passande för att beskriva fenomenet. 

  

I en första kodning organiserades den stora mängden textdata till 19 kategorier under det som 

kallas den första ordningens koncept (Se avsnitt 5.2.1). Varje koncept är empiriskt relaterade 

på så sätt att de bygger på och innehåller de rika och djärva förklaringar som extraherats från 

rådatan. Med andra ord är kategorierna teman eller mönster av det som vi som forskare tolkar 

direkt eller indirekta uttrycks i texten. Den första ordningens koncept kan således tolkas som 

en horisontell sammanfattning där man syftar till att beskriva huvudinnehållet av den stora 

mängden textdata med ett eller några få summerande ord (Hansson, 2012; Hsieh & Shannon, 

2005). När vi benämnde kategorierna utgick vi från den metaforiska mening innehållet 

upplevdes förmedla. Dessa kategorier är således inte teoretiskt grundade. 

  

Efter den första kodningen skedde en axial kodning av den första ordningens koncept. Syftet 

med denna kodning är att eftersöka samband och gemensamma nämnare mellan kategorierna 

för att reducera antalet kategorier och skapa en andra ordningens teman. Genom att i den 

andra ordningens koncept sammanslå två eller fler kategoriseringar från den första 

ordningens koncept fångar man upp dessa på en mer abstrakt nivå (Hansson, 2012). I den 

andra konceptualiseringen kopplade vi de första ordningens koncept till de analytiska 

utgångspunkterna (se avsnitt 3) och utgick från begrepp, teman och förmedlad mening bland 

dessa när vi utvecklade benämningarna på kategorierna. Totalt extraherades åtta 

kategoriseringar som summerade den första ordningens koncept. När man utvecklar första 

och andra ordningens koncept samt de aggregerade dimensionerna framhåller Hansson 

(2012), att det är viktigt att se till att koncepten inte överlappar varandra utan är tydligt 
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åtskilda. Detta då varje koncept betraktas som en del av förklaringen till fenomenets 

förekomst. Även om våra kategorier kan kopplas till varandra, vilket inte är så konstigt 

eftersom de alla är en pusselbit i den stora bilden, har vi strikt avgränsat kategoriseringarna 

på så sätt att all data som uttrycker en viss innebörd enbart finns inom den kategorin och inte 

någon annan. 

  

I en sista axial kodning utgick vi ifrån den andra ordningen teman för att fånga vilken 

aggregerad dimension eller nivå som de förklarande koncepten fanns inom. Likt kodningen 

mellan den första och andra ordningens koncept eftersöktes samband och gemensamma 

nämnare från den andra ordningens kategorisering samtidigt som dessa skulle vara tydligt 

avgränsade från varandra. Detta mynnade ut i totalt fyra aggregerade dimensioner som 

beskriver och förklarar fenomenet ur ett större perspektiv. 

4.7 Metodkritik 

Likt all forskning, vare sig man väljer en kvalitativ eller kvantitativ metod, finns det ett antal 

metodologiska begränsningar och svårigheter man behöver förhålla sig till. Kvalitativa 

undersökningar är ostrukturerade och ofta beroende av forskarens egen kreativitet vilket gör 

att de är svåra att replikera. Vid kvalitativ datainsamling är forskaren själv ett viktigt redskap 

som observerar och registrerar det fenomen som avses att studeras. Med detta medföljer en 

risk att forskaren väljer att fokusera på vad denne uppfattar som viktigt och på så sätt 

influerar studiens riktning och resultat (Bryman, 2012). Vi inser att detta inom vissa 

forskningsområden och ontologiska perspektiv kan betraktas som problematiskt. Dock 

framhåller det poststrukturalistiska feministiska perspektivet att alla kunskapsanspråk är mer 

eller mindre subjektiva och kontextuellt baserade (Gillberg, 2018). Som forskare inser vi 

således att den kunskap som kommer att produceras är till viss del kommer vara subjektiv då 

den baseras på våra egna tolkningar, vilka är präglade av våra egna erfarenheter och 

föreställningar, av fenomenet. Samtidigt har vi eftersträvat att ge en trovärdig och 

verklighetsnära bild av hur akademin och hindren däri ser ut utifrån kvinnornas utsagor. 

  

Hsieh och Shannon (2005) framhåller dock att trovärdighet kan uppnås genom att i en 

transparent process påvisa att den insamlade texten överensstämmer med tolkningen som 

mynnar ut i en viss kategorisering. Då vi i syfte att skydda respondenternas identitet från att 

uppdagas har vissa data exkluderats som kan återkopplas till vilka respondenterna är, vi har 

således inte varit helt transparenta. Beslutet grundar sig som sagt i ett etiskt ställningstagande 

där vi i det här fallet valt att värna om individens identitet eftersom hon befinner sig i en 
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utsatt position då det valda ämnet kan upplevas som känsligt, över en helt transparent 

process. Som vi nämnde i avsnittet studiens grundläggande antaganden brukar den 

poststrukturalistiska feminismen även ta hänsyn till faktorer såsom etnicitet, klass, sexuell 

läggning, ålder och funktionsvariation för att fånga och nyansera analysen av kön (Gillberg, 

2018). Denna studie har dock inte tagit hänsyn till dessa faktorer i syfte att skydda och 

försvåra spårning av respondenternas identitet. Av samma anledning framgår inte heller den 

ämnesdisciplin vilken kvinnorna arbetar inom. 

Hade vi istället studerat ett annat eller slumpmässigt valt universitet hade vi eventuellt kunnat 

vara mer transparenta eftersom studien inte hade haft samma närhet som den har nu. Vi hade 

även kunnat ta hänsyn till andra faktorer som utöver kön kan påverka respondentens 

upplevelser och erfarenheter. Däremot hade det kunnat uppstå andra svårigheter kring att ta 

kontakt, hitta tid och/eller plats. Kvalitativa studier är beroende av närheten som etableras 

mellan intervjuare och informant vilket hade kunnat resultera i att vi inte hade fått lika ärliga 

svar om vi exempelvis utfört intervjun via Skype med en person vi är helt okända för. 
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5. Empiri och analys 
I detta avsnitt presenteras först en sammanfattande bild av den akademiska kontexten vilken 

bygger på kvinnornas utsagor. Detta för att läsaren ska få en övergripande inblick de 

forskande kvinnornas situation i den specifika kontexten vilken sedan analyseras. Efter 

sammanfattningen presenteras innehållsanalysen i två på varandra följande delavsnitt. 

Slutligen analyseras resultaten utifrån det poststrukturalistiska feministiska perspektivet och 

de analytiska utgångspunkterna. 

5.1 Att som kvinna arbeta inom akademin - en sammanfattning 

Att som kvinna arbeta inom akademin har sina för- och nackdelar. Bland fördelarna framhålls 

den frihet som återfinns i universitetsvärlden, en frihet som kanske inte finns i samma 

utsträckning på andra arbetsplatser; man får tänka fritt, yttrandefriheten tas på allvar och man 

får göra det man brinner för. Nackdelen är dock att akademins klimat stundvis kan vara 

väldigt tufft och ensamt. Kvinnan uttrycker inte att hon upplever några hinder utöver att hon 

kan hindra sig själv, men i en vidare diskussion framkommer det att hon inte alltid får den 

hjälp och stöttning hon upplever sig behöva och att hon, i sin roll som lektor, har mindre 

makt att påverka beslut jämfört med exempelvis en professor. 

Kvinnan befinner sig i en värld som är uppdelad mellan forskning och utbildning, två delar 

som egentligen ska vara integrerade med varandra. I sin tjänst har hon i grunden 80 procent 

undervisning och 20 procent kompetensutveckling. Samtidigt som det endast är 

undervisningen som det skapas förutsättningar för, förväntas hon producera en så stor mängd 

forskning som möjligt. Hon tvingas därför söka interna eller externa medel för att finansiera 

sin frånvaro från undervisningen och för att frigöra mer forskningstid. 

Men ansökningssystemet är inte lätt att förstå sig på och hon upplever att aktiv hjälp och 

stöttning saknas, speciellt i det initiala stadiet som nydisputerad. 

  
Efter att jag disputerade så känns det som att man blev utkastad från en helikopter mitt i 
havet. Det tar ett tag innan man inser att “jo, vänta jag kan ju simma” man får liksom 
en chock först och när man inser att man kan simma får man lite självförtroende… men 
samtidigt, när man inser att “oj här ute mitt i ingenstans, vart är jag på väg, vart ska jag 
någonstans? Jag måste ju använda min energi på ett sätt så att jag tar mig någonstans 
och kan kravla upp på land och börja ta hand om mig själv, jag kan inte överleva i det 
här havet hur länge som helst. (R2) 
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Att “slängas” ut i den akademiska världen efter disputation kräver således anpassningar av 

kvinnan och det tar ett tag innan hon tar sig upp på land och lär sig stå på egna ben. Det kan 

vara en ganska tuff och ensam tid eftersom hon kanske inte får stöttning och hjälp att ta sig in 

i och förstå systemet snabbt. Men vissa har dock tur och blir redan initialt involverade i olika 

forskningsprojekt av mer seniora kollegor. De blir medtagna i ansökningar för 

forskningsmedel, vilka ofta görs tillsammans med andra, och behöver sålunda inte spendera 

alltför mycket tid på att lära sig att i det initiala stadiet snabbt försöka förstå 

forskningsfinansieringens svårbegripliga system. I den fortsatta arbetsvardagen är det dock 

inte ofta kvinnan kan prioritera forskning, de undervisningsrelaterade åtagandena låter hon gå 

före. Hon ser inte alltid det som ett problem då hon tänker på organisationens och 

studenternas bästa och försöker främja dem så gott hon kan. Det händer även ofta att kvinnan 

tar på sig fler administrativa uppgifter utöver de planerade. Hennes arbetstid räcker inte alltid 

till för att göra allt hon måste och vill. Därför behöver hon ibland även spendera sin fritid på 

att avsluta arbetsuppgifter, vilket inte alltid är optimalt eller lätt när man också har 

familjeåtaganden att ta hänsyn till. 

Både i den vardagliga och mer arbetsorienterade kontexten skapar hon sitt sammanhang 

baserat på likheter med andra gällande intresseområde, intresse för forskning, kompetens 

eller något annat som gör att hon känner samhörighet till en eller några andra personer. 

Genom att ha ett starkt sammanhang blir hon också starkare inom akademin. Det kan hjälpa 

henne komma in i eller att avancera i systemet om hon så vill. Men hon kan också välja att 

frångå avancemangssytemet för forskning och istället arbeta mot att avancera till excellent 

lärare, en väg som inte heller är lika lång att gå. 

  

Att det är väldigt få kvinnor inom ämnesdisciplinen som avancerat till de högre titlarna 

docent eller professor tycker hon är trist. Kvinnan är inte bara underrepresenterad inom dessa 

roller utan också generellt inom sitt ämne på institutionen. Hon saknar den mångfald som 

finns bland studenterna, bland sina kollegor. Idealbilden hon upplever råda av akademikern är 

en vit medelålders man och hon saknar därför kvinnliga förebilder. Vill hon ha kvinnor som 

förebilder måste hon leta utanför det egna universitetets ramar.   

  
Det skulle ha kunnat vara mer mångfaldig ibland bland de anställda… bland studenter 
tycker jag det är väldigt härligt att det är blandat, det representerar hur samhället ser ut 
idag, i högre grad än vad det gör bland de anställda. Så vi har både en liksom 
överrepresentation av manliga kollegor och en överrepresentation av vita manliga 
kollegor. (R2) 
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Hon känner inte alltid att hon hör hemma bland de konkurrens- och karriärsinriktade männen. 

Hennes fokus ligger på att utföra sina arbetsuppgifter och att utföra dem bra. Det händer som 

sagt att hon tar på sig mer inte bara för att hon vill och kan, utan också för att männen ofta 

“glömmer” eller upprepat utför vissa arbetsuppgifter dåligt för att i framtiden dem slippa. 

Trots att männen inte alltid gör det de ska blir de förlåtna och utan konsekvenser. Men 

kvinnan glömmer sällan, och hon skulle nästan aldrig med flit göra ett dåligt jobb. 

  
Men vissa är… han där killen han kan inte göra ett bra jobb på dem här sakerna … hans 

svaghet blir ju till hans styrka för att då slipper han göra det… och det är ju 
irriterande… för vi tjejer är ju för bra skulle jag vilja säga… man ska inte va så bra… 
(R1) 

  

Kvinnan som arbetar inom akademin är således en kvinna som är fri att tänka och göra det 

hon brinner för. Samtidigt kan hon ibland känna sig väldigt ensam i en tuff värld. Men hon 

gör sitt bästa och arbetar hårt för att främja såväl organisation som undervisning. 
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5.2 Innehållsanalys 

5.2.1 Den första konceptualiseringen 
I detta avsnitt presenteras den textdata som låg till grund för och utgör den första 
konceptualiseringen. 

 
# Kategori/Kod Empiriska referenser 
1 Avsaknad av stöttning Jag skulle vilja säga att det är tufft och det är väl avsaknaden 

av hjälp och stöttning i det här med att söka pengar som jag har 
tyckt har varit en utmaning. Jag tror generellt för mig så är det 
mer seniora kollegor som jag skulle ha velat känna mer 
stöttning ifrån. (R2) 

Jag tror att en kvinna kan ha lika lätt att komma in i systemet eller 
avancera i systemet om man är i det rätta sammanhanget. Men du måste 
liksom vara uppbackad av någon eller några. Du kan inte göra det riktigt 
själv. Och frågan är om det handlar om män eller kvinnor, eller vilka 
sammanhang och grupperingar du är i som gör att du kan få medel av 
olika slag. (R3) 

Jag tror just att det här initiala stödet från mer seniora forskare 
är jätteviktigt. Det är också viktigt att dem här mer seniora 
forskarna hjälper till att initialt öppna dörrarna till nya nätverk 
som du själv sen kan utvecklas i… och kanske initialt hjälpa till 
att söka pengar för att överbrygga en viss tid… innan man kan 
stå på egna ben. Det tror jag gör jävligt stor skillnad. (R4) 

Men hur vidare ekonomiskt… det handlar väl också då om att man bjuds 
in i olika sammanhang, eller inte bjuds in utifrån att man i så fall är 
kvinna. Det tror jag absolut är enklare [om man har stöttning av seniora 
kollegor]. Nu har ju inte jag de möjligheterna här tyvärr. (R5) 

2 Män håller varandra 
om ryggen 

Däremot fick han ryggdunkningar från de andra manliga kollegorna 
över att han gjorde ett bra jobb som opponent. Men jag fick inte höra att 
jag hade gjort någonting. Bara en sån grej varför får han dunk i ryggen, 
men är det inte jag som liksom... men då tänker jag att då välkomnas han 
ju in i den manliga kill-klubben ”vi såg att du kan din sak så nu är du 
välkommen här”. (R1) 
 
Jag upplever ibland mer att… att män håller ihop, stöttar varandra, ger 
mera feedback till varandra, pushar varandra på ett annat sätt än att 
man lyfter in en kvinna i sammanhanget också... sen är det väl lite det 
där att man dunkar varandra i ryggen (R3) 

När vi pratade om ämnesgruppen till exempel om man nu ska prata om 
manligt och kvinnligt så finns det ju ett manligt fenomen att en man säger 
någonting och sen hakar 15 andra män på och säger samma sak som den 
första sagt. Så arbetar ju inte riktigt vi kvinnor på samma sätt. Det vet 
jag att vi diskuterat vi kvinnor i gruppen också att när en kvinna säger 
någonting då ställer sig inte 15 andra kvinnor upp och säger samma sak. 
Utan då tycker man som kvinna att: ”ne men nu är ju det här sagt. Bra”. 
BRA att du sa det där men man stöttar ju inte upp varann på samma sätt. 
(R4) 
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Det är väl lite det där att man dunkar varandra i ryggen [män]. Men… 
man förväntar sig kanske vara på ett visst sätt. (R5) 
 

3 Den akademiska 
hierarkin som maktmedel 

Absolut ju högre upp du är mot en professur desto mer gör du din 
röst hörd och desto lägre ner i hierarkin desto tystare är du när det 
gäller frågorna. Skillnaden är att det är män som är professorer 
och det är dem som hörs… sen är det så att jag som bara är lektor 
pratar när jag tycker något är väldigt viktigt men det tas ändå inte 
på samma allvar… för jag är bara lektor... det är så… tycker jag. 
Jag kan ju säga vad jag tycker men frågan är om folk lyssnar på 
mig. Det är lätt att man lyssnar på dem här professorerna och tror 
att det dem säger är jättebra och jätteviktigt och jättesant. (R1) 
 
Jag tror att väldigt många beslut fattas på andra nivåer än vad jag som 
lektor är i delaktig i. Det är antingen professorskommittéer, det är 
fakulteten och prefekten. Beslutsfattandet är ju organiserat och än mer 
uppstyrt nu med rektorns nya upplägg med linjeorganisation, det ska 
vara mer som ett hierarkiskt företag så väldigt, väldigt mycket av 
beslutsfattandet, det sker ju någon annan stans. När det gäller 
möjligheterna att kunna påverka sin vardag då är det problematiskt, 
absolut. Men jag tror det blir problematiskt om det blir en koncentration 
av dem som har de högsta titlarna, de högsta positionerna… det hade 
varit bättre tror jag om det hade varit blandat i beslutsfattande 
grupperna. I vissa beslutsfattande grupper är det mer blandat i 
anställningskommittéer till exempel när nya lektorer ska anställas, då 
har man representanter från olika delar av verksamheten. Så jag tror att 
man skulle kunna öka förståelsen för olika utmaningar, inte bara genom 
att det är kvinnor och män representerade, men också individer som har 
olika befattning (R2)  
 
Jag tror väldigt mycket att det grundar sig i formella positioner, det blir 
väldigt formaliserat skulle jag vilja säga. Alltså dekan, prefekt, 
proprefekt, enhetschef och så vidare. Det är ju den administrativa 
strukturen. Sen har vi ju professorer, docenter. Jag är ju inte docent och 
jag är inte professor och jag är inte man… Det är ju grundat på andra 
normer. Där tror jag inte att jag har så mycket att säga till om. Men det 
där kan man ju påverka på ett annat sätt, genom lobbyn. Det kan man 
nog här också men mm… ibland kanske man känner att man inte vill för 
att man tror att det inte spelar någon roll... maktstrukturer… blir 
avgörande för vilka beslut som fattas. (R3) 
 
Det blir ju alltid det här att man har olika maktbaser, en professor till 
exempel, om vi sitter i såna här möten… interna möten, ibland har vi 
grupparbeten och så blir man indelad i en grupp och så sitter det två 
professorer, tre kanske, och dem blir lite osams om hur det här ska lösas 
och ska jag då liksom framföra mina åsikter i den här lilla gruppen 
också... (R5) 

4 Karriärvägen Jag ska inte generalisera för ibland har jag lust att säga att många 
män är mer ”competitive”, konkurrerar liksom, söker medel och 
får pengar och skriver och spottar ur sig artiklar… dem vill 
verkligen göra karriär, det är deras högsta mål. Men så har jag 
aldrig tänkt, jag är ingen karriärmänniska. Och de kvinnor jag 
känner har gått in och gjort andra uppgifter än ren forskning. 
Medan män kanske i större utsträckning skiter i dem här andra 
uppgifterna och bara fokuserar på forskningen för att göra karriär. 
(R1)  
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Att arbeta mot att avancera i akademin är väldigt mycket baserat på 
output, alltså produktion, det tilltalar inte en person som mig särskilt 
mycket, jag bryr mig mer om innehållet i vad jag gör, jag gör hellre ett 
projekt som jag verkligen tror på och tycker är intressant och spännande 
och relevant. Men det är den här kvantitativa sidan som kopplas till 
avancemang och möjligheter till att avancera... för mig personligen så 
skulle jag vilja avancera för att det ger mer utrymme för att göra mer av 
det jag tror på, mer forskningstid. Jag tror att det är svårare som kvinna 
att göra karriär punkt… Jag tycker att det bygger på mer maskulina 
normer [avancemanget inom akademin], det bygger på normer om att 
man ska motiveras av status och makt...men man riskerar att bara fånga 
upp en viss grupp som är kanske unga och hungriga för en viss typ utav 
karriär. (R2)  

Man ska kunna avancera, göra karriär, bli docent och professor. Men 
sen finns ju det här parallella att du kan bli excellent lärare och… den 
möjligheten finns ju men det är inte lika många steg. Du kan inte bli 
professor där, än i alla fall. Den där är ju den som fortfarande här mest 
tyngd, professor, docent… den har ju mest tyngd i systemet. Att vara 
excellent lärare är samma lönepåslag som att vara docent men det är ju 
här man får den formella makten och den formella positionen som 
betyder något... För det enda sättet att komma in och avancera i systemet 
det är ju att forska. Samtidigt, excellent lärare… det är ju samma 
lönetillägg men det är statusen som skiljer sig. (R3)  

Redan under mina doktorandstudier kände jag att jag ska fortsätta inom 
akademin och jag ska göra karriär inom akademin. (R4) 

 
Visst jag vill göra forskarkarriär men det är liksom inte något som är 
överordnat allt annat för jag har andra saker som jag tycker är viktigt i 
mitt liv. (R5) 

5 För att forska måste du 
ha pengar, för att få 
pengar måste du ha 
forskat 

Det är lite som ett moment 22... för att få pengarna ska du ha gjort 
väldigt mycket men har du inte något, då får du inga pengar så att då 
måste du hitta pengar någon annanstans... De premierar dem som redan 
har gjort mycket. (R1) 
 
Självfallet är det så att om du är professor så bör dina förutsättningar 
vara bättre med tanke på att du har ett ”track-record” bakom dig och du 
kan visa på ditt cv att ”jag har gjort den här forskningen”, ”jag har 
producerat det här”, ”jag har levererat på tidigare projekt”, ”jag har 
dragit in pengar tidigare och det har gett resultat” och ofta betyder det 
att det är lättare att få mer pengar. Den här delen som innebär forskning 
och tid för att forska, det varierar väldigt mycket, vi konkurrerar med 
varandra om externa forskningsmedel till exempel men också om interna 
forskningsmedel och det är väldigt rörigt och svårt att få grepp om hur 
det fungerar egentligen det där systemet… det finns både formella och 
informella kanaler och så vidare. (R2) 

Det är ju en ständig kamp om forskningstiden, alltså i konkurrens med 
andra kollegor. Att många inom akademin vill försöka få forskningstid, 
vilket ju inte är någonting som systemet ger en utan vill man forska får 
man söka sina egna medel och sådär. Men egentligen tror jag att man 
försökt att kvantifiera det här att du behöver liksom ha en artikel för att 
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få interna medel. Är du inne i systemet, som i vilket annat system som 
helst, så underlättar det här att liksom hela tiden producera. (R3) 

Om man som jag då ville fortsätta att forska så handlar det ju om 
att skapa eller hitta egna medel för forskning och då finns det ju 
egna krav som följer med det… publiceringskrav och så vidare att 
man ska kunna visa upp ett starkt cv. (R4)  

6 Prioriteringar Jag tänker organisationen… jo, att den här organisationen behöver en 
bra kursansvarig på den här kursen som kan ta en mer administrativ 
roll… Då tar jag det… för då vet jag att dem människorna där kan inte… 
dem är inte bra på det… och det är det bättre att jag gör det, och så 
lägger man tid på det… och så tar det tid. Där vet jag att vi är många 
tjejer som har gjort så. Man får ju prioritera vissa saker som är viktiga 
och vilka som måste utföras bra. (R1) 
 
Åhh herregud… det är som att försöka lära sig jonglera och det går inte 
för det läggs till fler bollar hela tiden så att man tappar bollar runt 
omkring sig och man är allmänt virrig... Det varierar… beroende på 
deadlines, beroende på hur situationen ser ut så bli det saker som är 
högre eller lägre prioriterade, där undervisningen blir ju oftast det som 
avgör... den ork och utrymme som blir kvar utöver det, först till 
administration och sen till forskning. (R2)  

I mitt fall har det nog varit så att jag både prioriterat, främjat och 
försökt lyfta fram undervisning. (R3) 

Där handlar det ju också om att välja och prioritera [mellan olika 
arbetsuppgifter]. Sen när det kommer till undervisningen så blir ju den 
här och nu och de åtagandena går ju före forskningen eftersom... jag vill 
ju inte komma ut i sal och stå och hålla en föreläsning utan att känna 
mig förberedd. Då skjuter jag ju hellre upp det som går i forskningen för 
att göra sen. Undervisningstiden jag har, den kan nog äta upp en del av 
min forskningstid. Det är aldrig så att min forskningstid äter upp min 
undervisningstid. (R4)  

Det är väldigt mycket som jag måste hålla igång samtidigt men jag 
prioriterar nog mycket det här med kurser och vara lärare för jag tycker 
också att det är kul. Jag tror att om jag ska generalisera att kvinnor 
kanske lite mer är vana att hantera mera saker samtidigt och också 
förväntas göra det [gällande prioriteringar bland olika arbetsuppgifter]. 
Och då också gör det att män… man har inte riktigt samma 
förväntningar på män att de ska hantera alla dem här sakerna och det 
som jag ser är ju att det är fler kvinnor som får kursansvar till exempel. 
Att ha kursansvar är ju mera komplext än att bara gå in och vara lärare 
och ha ett visst antal timmar. (R5) 

7 Grupperingar 
Jag har i alla fall när jag pratat med andra kollegor, andra 
lektorer upplever att vi delar en bild att det nästan är som två 
grupper… vad ska man säga… barnen som växt upp här och har 
liksom mor och far och farföräldrar på bygget och bonusbarnen 
som har kommit in utifrån … som på något sätt genom att man 
flyttat en gång från där man disputerat till ett nytt ställe tagit lite 
grann ett kliv ut ur boet. (R2) 

Alltså relationerna… Jag tror väldigt mycket av arbetet, vem man 
jobbar med, både när det gäller undervisning och forskning men 
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kanske mest forskningsmässigt... och där kan det nog vara lite 
knepigt att komma in men det är som vilken grupp som helst 
egentligen. Det är inte så mycket bara här. Men jag tror att man 
behöver någon form av sådant sammanhang för då blir man 
starkare inom akademin. På många olika sätt. Den styrkan tror 
jag att man behöver ha. Men jag vill inte påstå att det bara har 
med kön att göra, faktiskt. Jag vet inte. Men jag tror så. (R3). 

Det handlar ju också om vilka områden du forskar i och vilka som är 
dina kollegor i det nära samarbetet. Så att det är ju inte säkert att det 
kan vara att det är kvinna/man där utan det kan vara andra saker som 
också gör… men jag ser överlag att det här styr då... Om jag i så fall 
bjuds in eller inte bjuds in… (R5) 

8 Lika barn leka bäst Det kan vara tjejer som härmar hur män gör… när tjejer 
vanligtvis är för sig själva beter man sig inte så… men jag 
kanske också beter mig så utan att tänka mig för. (R1)  
 
Det bygger väldigt mycket på upparbetade relationer som har 
väldigt mycket med intresseområde, intresse för forskning, eller 
någonting annat som gör att man klickar eller matchar… Att man 
dras till dem man är lika och då är ju frågan om könet också kan 
vara en sådan likhetsfaktor och, tror jag, handlar väldigt mycket 
om intresse och som i alla grupper, att man liknar varandra på 
något sätt eller att man kan se paralleller till varandra som gör att 
man liksom från början har skapat dem här relationerna. Ja men 
är man, låt säga, kille eller tjej så dras man kanske mot… det är 
inte bara en faktor... kompetens eller intresseområde utan det kan 
också vara könet. Det kan vara så att det är lättare att jobba med 
någon man känner igen, lättare att tolka eller något sånt. (R3).  

Det har väl att göra med att man söker en jämlike och gärna vill 
jobba med andra som är lika, ser lika ut, eller tänker likadant och 
så... det blir så automatiskt för att man tycker att det är bekvämt 
med det som är invant, det känns lätt och så. Och tyvärr så 
drabbar ju det här också oss inom akademin. Så att det ser jag ju 
ganska tydligt ibland. Så det tycker jag är tråkigt och tufft ibland. 
(R5)  

9 Mannen är norm, 
kvinnan den avvikande 
andra 

Det är ju en tradition inom forskningen att det från början var det ju 
bara män. Idealbilden av läraren i ekonomi är en man i 40 årsåldern... 
men samtidigt kan man utnyttja det liksom lite att man behöver inte 
uppfylla det här idealet. Man kan vara som man själv vill. Killarna, dem 
försökte ju härma det här idealet att vara som en manlig professor ska 
vara. Men det är just i vårt ämne och det kan jag bara bli så trött på att 
det är sådär… kan vi inte bara va hälften tjejer och hälften killar… så ett 
hinder är ju det här då att inte lika många kvinnor gör karriär. (R1) 

I alla fall så länge normerna är maskulina eller strukturerna och 
normerna är sådana som är gjorda för en viss typ av människa... 
den typen av människa har inte mens, har inte problem med 
kroppen som kommer av att man bara har hormonella upp och 
nedgångar, har inte utmaningar med graviditeter, förlossningar 
och det barn behöver för att kunna må bra … och det där är ju inte 
nånting som är en engångsföreteelse utan det är ju nånting som 
följer en genom livet, så, så länge normerna inte innefattar en 
bredare förståelse för vad människor är för någonting, så tror jag 
att det är svårare som kvinna... Det skulle ha kunnat varit mer 
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mångfaldig ibland, bland de anställda…bland studenter tycker jag 
det är väldigt härligt att det är blandat, det representerar hur 
samhället ser ut idag, i högre grad än vad de gör bland de 
anställda. Så vi har både en liksom överrepresentation av manliga 
kollegor och en överrepresentation av vita manliga kollegor. (R2) 

Normer som man bär med sig utan att man tänker på det. Därför att vi 
också finns i den här världen, så att vi ser män… eller normalt… som typ 
den som man ska vara och vi är den andra. Och då ser vi oss så för att vi 
är inte den som man ska vara, så då blir det att vi strävar mot att bli den 
som man ska vara. Och då vill vi inte ha något med de som inte ser 
likadana ut som det man ska vara att göra, för att vi försöker bli som det 
man ska vara. (R5).  

10 Den duktiga flickan Hade jag bara haft en tjänst med bara forskning då hade jag 
kunnat och tagit ansvar för bara det. Men nu kommer de och 
frågar: ”kan du vara programansvarig, kan du ta hand det 
kriteringsarbetet, kan du hjälpa enhetschefen på 10 procent”… 
ja, det kan jag väl göra för jag vet att jag gör det bra. Men det 
kanske andra också skulle kunna göra… Ja… det lärde jag mig 
tidigt … när jag höll på med avhandlingen sa jag nej till allt. 
För den var så viktig för mig... Men så kände jag kanske att jag 
var tvungen att ge tillbaka lite efteråt… och det gör jag nu då 
men då kan jag bli trött på mig själv att det blir ”ja” till allt 
istället. För det går ju att förhandla där. Men vissa är… han 
där killen han kan inte göra ett bra jobb på dem här sakerna… 
hans svaghet blir ju till hans styrka för att då slipper han göra 
det och det är ju irriterande… för vi tjejer är ju för bra skulle 
jag vilja säga… man ska inte vara så bra… Alltså nu 
överdriver jag lite men att man har det där i sig… det är väl det 
enda som jag kan säga att man tänker på helheten och att allt... 
alla ska må bra, studenterna ska ha det bra… att man är lite 
som en mamma. (R1) 
 
 
Det är väldigt intressant... extra saker som egentligen ligger utanför det 
vanliga planerade arbetet, där tror jag också att det kanske finns ett mer 
förhållningssätt som är sådant att man gärna hjälper till, man ställer 
upp, man gör det lilla extra och jag tror att såna saker plockas upp 
ganska snabbt. Det är lätt att man kan bli överbelastad medan dem som 
är duktiga på att säga nej, de blir inte tillfrågade överhuvudtaget. (R2) 
 
Jag gör gärna dem grejerna; maila och svara snabbt och försöker 
underlätta det här administrativa för mina kollegor också. Man kanske 
har upptäckt att de här personerna är bättre på att göra det här, för att 
man då möter upp mot de förväntningarna som ställs på en på ett annat 
sätt av plikttrogenhet eller att man känner att man ska vara den ”duktiga 
lilla flickan” eller att man… Jag vill att folk ska vara nöjda med det man 
gör för att man kanske har högre krav på sig som tjej än som kille. (R5) 

11 I formella 
sammanhang spelar 
utseendet roll 

 Det enda jag har tänkt igenom som jag kanske inte skulle tänkt på andra 
ställen är att jag ska nog inte klä mig i nått väldigt utmanande … jag 
tänker att jag ska vara professionell liksom men ändå kvinnlig. Man 
kanske inte ska gå klädd som man ska ut o dansa… men man kan ha lite 
heltäckt om man säger såhär men fast med snygga kläder och klackar 
kan man absolut ha. (R1) 
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Dem här formella situationerna faktiskt, typ när man träffar folk från 
näringslivet och andra professorer och så vidare. Då tänker jag nog vad 
jag sätter på mig. (R3).  

Jag klär mig annorlunda; skjorta, kavaj eller kostym… udda kavaj och 
byxa när jag är ute. Internationella konferenser framförallt. Kanske 
också i viss mån när jag representerar vårt universitet på andra 
universitet att jag klär mig lite mera uppklätt, ja. (R4)  

Jo, men det är ju väldigt… första intrycket, kläderna som man 
ser, hur man ser ut, håret och sådär, det ger ju… det är 
väldigt… det är där som man får ett förtroende för en annan 
person. Jag tänker ju på det, vad jag ska göra idag, vad jag ska 
ha på mig utifrån vad jag har för arbetsmöten, uppgifter eller 
så. Det är liksom svart kavaj som gäller om jag ska på 
konferens. I alla fall i utlandet. (R5) 

12 I vardagen kan man klä 
sig mer fritt 

Jag har alltid gillat kläder och utseende och att försöka se snygg ut… 
här är det knappast någon som sminkar sig men det gör ju alltid jag. Jag 
har aldrig sett ut som en akademiker… men jag har alltid klätt mig i 
liksom snygga kläder och brutit lite mot det här bohemiska utseendet. 
Jag gillar liksom det att man kan vara som man är. (R1) 

I akademin generellt, tror jag, att man ganska mycket får se ut lite som 
man vill. Det finns ingen klädkod skulle jag vilja säga. Jag upplever det 
så. Vi lärare är nog sloppy, tror jag. (R3) 
Inte i mitt vardagliga arbete här. Jag klär nog mig ganska lika varje dag 
på jobbet, jag går lite mer ”causual” och det gör jag nog när jag 
föreläser för studenter också. (R4).  

13 Den som skriker högst 
hörs mest 

Ja, det är just det jag pratade om att det är vissa som gör sin röst hörd 
och är stark och försvinner en sån från rummet då liksom… det kan vara 
att dessa människor har en retorik eller språk som gör så att de andra 
dämpas... De använder någon sorts härskarteknik liksom, och försvinner 
såna från rummet så ändras ju förväntningarna och normerna … det är 
ju sådär väldigt dynamiskt hur samtalet blir beroende på vem som är där 
eller inte. Jag tror det handlar om hur man upplever... jag själv upplever 
att vissa män, det kan vara kvinnor också, inte bara män… för att göra 
sin röst hörd i såna här miljöer på universiteten måste man använda sig 
av viss... alla har ju olika sätt att få fram sitt budskap på och vissa 
kanske omedvetet tar till vissa härskartekniker. (R1) 

Jo, men absolut jag känner att man får ta plats, men det finns ju också 
sådana här saker som att en kvinna ses som besvärlig och en man ses 
mer som initiativtagande och proaktiv, eller vad det nu kan vara för 
motsatsord till besvärlig. (R3) 
 
Det ju det att en del behöver synas lite mer av någon anledning. Det kan 
ju vara att man vill visa upp sig då, som en kvinnlig kollega som är yngre 
kanske, vill liksom visa upp sig då mot dem här männen och liksom visa 
vem man är och det också vara killar, så klart, som gör det. Men jag har 
inget behov av att komma in i ett sånt… nej, det går bra ändå. Jag ser 
det där spelet som är men jag behöver inte göra det. Men visst ibland 
blir man ju irriterad också, så klart. Om man inte får fram sin åsikt, om 
man inte blir lyssnad på kanske. Jag tycker att jag kanske… eller jag har 
en bra chef som lyssnar på mig och som tycker att jag är klok så att det 
känns väldigt tryggt. (R5) 
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14 Kommentarer kring det 
fysiska 

Folk kanske kommenterar att nån person kanske klär sig lite udda som 
kille. Vissa manliga studenter… män… killar... så kunde man få nått på 
kursutvärderingen som ”hon var ju söt” och sånt där. Men jag struntade 
i det. Men jag vill inte att dem ska se min kropp förrän de ser mitt ansikte 
eller mig. Jag har varit med om hemska saker… har ju glömt av en 
massa där vissa kollegor… dem jag pratar om nu är ju nästan under mig 
i hierarkin, kanske inte då men nu är dem ju det. Där har jag ju fått utstå 
vissa kommentarer som jag till och med har anmält... om min kropp… 
sexuella kommentarer om min kropp. När jag kanske hade en kjol på 
mig… så stod jag bakom en soffa och när jag kliver fram så säger 
personen som sitter i soffan ”åh va synd att du inte hade kortkort på 
dig”. Jag kan berätta tusentals andra grejer... (R1)  

Både och [kvinnor och män kommenterar]. Jag gör det nog själv också. 
För det är också uppmuntrande tänker jag, man vill vara snäll. Det kan 
ju vara liksom ”vilken snygg tröja, vart har du köpt den?”. Det är ju ett 
sätt att kommentera utseende, vad man har på sig, kläder… det är ju ett 
socialt sammanhang som försöker vara uppmuntrande. Det tror jag mer 
kommer från kvinnor. Det har ju läst. Det finns ju någon som säger att vi 
klär upp oss, men vi klär inte upp oss för män, utan för andra kvinnor. 
Men också… långt tillbaka, då var det lite ”vad fin du är idag”. Helt 
onödiga egentligen. Men det var ju av en man som var äldre. (R3) 

Har jag klippt mig har jag nog fått hör liksom ”åh har du klippt dig? 
Vad fin du blev” både av manliga och kvinnliga kollegor. Det har jag 
absolut. Kvinnliga kollegor har nog påpekat också att ”oj den där färgen 
klädde dig” eller ”vad fin du var i den där tröjan”. Inte mer än så. 
Ibland kan jag nästan också… inte att jag har gjort det… men ibland kan 
jag känna att det kan vara lite att killar får stå ut med lite mer. Det är 
tillåtet att säga mycket mer om åt en man än vad det är att säga till en 
kvinna. Det har jag hört någon gång i fikarummet att det var en man som 
kommenterade en annan man om det här ”oj du har ätit mycket julbord 
ser jag”… att det blir på den nivån. Skulle en man säga det till en kvinna 
här så skulle ju vi liksom… eller jag antar att det skulle bli ett stort 
rabalder om det. Då kan jag nog tycka att de får stå ut med mer [män]. 
(R4). 

Dels av kollegor, bara sådär. Kommenterar om antingen hur man ser ut, 
hur man har sitt hår eller så. Kvinnor som vill trycka ner en. Och sen 
kanske män som ja… ger kommentarer att man ser bra ut. Att man gjort 
nåt… att man ser snygg ut eller så. Och sen kvinnor då, som tyvärr, 
tvärtom tycker att man skulle behöva klippa sig eller massa sådana här 
kommentarer liksom. Ne, det är klart att de inte gör [män kommenteras 
inte] men det vet jag inte så det kan jag inte svara på. (R5)  

15 Jobbet som aldrig tar 
slut 

Jag har faktiskt blivit mycket bättre på senaste åren att jobba mindre… 
förut kunde jag sitta hemma på helger och kvällar… för det tar ju aldrig 
slut det här jobbet… man gör bara mer och mer. Jag är rätt snabb och 
effektiv av mig… och sen tänker jag ”nej, det får vara bra som det är för 
nu har jag ju inte mer tid till det här”. Men det är ingen som har kommit 
och klagat på mitt jobb hittills så det får väl duga. (R1) 
 
Det är viktigt för mig att känna att det jag gör är meningsfullt så jag vill 
gärna göra det jag gör bra, men nej tiden räcker inte till. Det gör den 
inte och det ser man även formellt i bemanningssystemet det är väldigt 
många som är bemannade på övertid till exempel och som liksom redan 
är planerade på 20–30 procent mer än 100 och då får man ju tänka på 
att väldigt mycket kommer ju i stunden som jag pratade om, alltså det är 
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ju inte planerade saker så om man är planerad på 130 procent ja… jag 
vet inte hur man gör det. Jag måste aktivt jobba med att avstressa mig 
själv. Det är många dagar jag går hem från jobbet och inte kan släppa 
jobbet… det sitter kvar och det många kvällar då jag jobbar, många 
helger då jag jobbar. (R2) 
 
Jag känner mig lite stressad. Men jag vet inte vad som stressar. Det är ju 
en inre stress hela tiden att prestera, faktiskt. Det är det ju. Att prestera 
så att man liksom kommer in och blir någon. Jag lever liksom mitt jobb 
på något sätt. Jag har inga… jag känner inte att jag har några 
arbetstider direkt så. Utan man liksom gör det man ska, det är mer 
resultatinriktat på något sätt. Resultatmätt, resultatstyrt. Om jag är på 
möten då får jag ju göra det någon annan gång. På kvällstid, morgontid 
eller… det är mer inriktat på att det bara ska bli gjort för att man har ett 
uppdrag och det är viktigt. (R3) 

16 Våga vägra 
kvinnostereotypa 
sysslor 

Eller att skriva anteckningar… när det gäller såna här situationer där 
man tänker att det alltid är en kvinna som gör det som att ”[Kvinna X] 
men kan du ta anteckningarna?” säger [man Y] säger vi och så gör hon 
det… då har jag bestämt att de där typ situationerna ska jag aldrig 
göra…jag vet inte hur många gånger jag har sagt ’nej, jag tar inte 
anteckningarna’ ’’men varför då’’ därför att jag är kvinna säger jag 
då... och jag skiter i vad de tänker om mig men av ren princip tänker jag 
inte göra det och därför tänker jag inte heller plocka ur diskmaskinen, 
jag gör inte det. Jag tror att det är många av administratörerna som gör 
det. Jag tror jag aldrig sett en lärare göra det… Jag tror jag har sett en 
lärare… som tycker det kul att göra lite praktiskt arbete. Men jag tror 
aldrig jag sett en kille. (R1) 
 
Där upplever jag att det är lite grann av en kultur den som vill kan göra 
det. Jag försökte lista ut hur diskmaskinen funkar för jag skulle slå på 
den någon kväll, de var fulla och jag lyckades inte få igång dem och då 
tänkte jag: “Jaha, ne men jag fixar inte det här, det får vara”. (R2) 

Det gör jag aldrig [tömma diskmaskin m.m.]. Jag tror att 
administrationen gör det mer än vad vi lärare gör och vi forskare. Jag 
tror nog att det har med strukturer att göra. Kanske inte med kön men 
med andra strukturer; kunskap, kompetens, hur det brukar vara, normer, 
sociala regler eller vad det kan vara. (R3).  

Det jag har hört är väl att mina kvinnliga kollegor kanske mer ofta än 
mina manliga kollegor säger att ”öh fan, nu satt jag på kaffet i morse 
och nu är det redan slut och jag har inte ens fått mig en kopp”, det tror 
jag. Så att det kanske ligger nåt… Jag gör det inte, för jag är inte alls 
duktig i klassen när det gäller dem här grejerna. Om jag ska vara riktigt 
ärlig. (R4). 

Ibland gör jag det ibland inte. Det finns ingen struktur för hur det där 
ska göras vad jag vet. I så fall har jag missat det. Jag vet ju att 
administratörerna tar mer ansvar än vad professorerna kanske gör, så 
kan jag ju säga... jag kan tänka mig att det är fler tjejer än killar som 
plockar ur disken, tänder mer ljus, och fixar och donar och så i köket, 
eller fikarummet, det skulle jag kunna tro. (R5).  

17 Familjeliv kontra 
arbetslivet  

Det enda jag vet är att en del kvinnor har män som är bortresta mycket 
på sitt jobb och inte tvärtom… de männen som är professorer här har ju 
inga fruar som är borta en hel vecka och det är ju lite ojämlikt skulle jag 
säga och då blir det kvinnan som måste ta mer ansvar för hemmet. Nu 
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har jag ju äldre barn och jag ser till att dem hjälper till, liksom att vi gör 
det tillsammans. Men jag vet en annan kollega, hon får ta mycket större 
ansvar i hemmet då blir det klart jobbigare för henne. (R1) 
 

Alltså jag tror som sagt att det här som vi var inne på sist har varit 
svårast för mig som kvinnlig forskare, eller kvinna i akademin, det har 
nog varit just det här… och det vet jag inte om det handlar om akademin, 
jag hade väl säkert haft lika problem om det hade varit… vilket jobb jag 
än hade haft. Men just arbetsliv, familjeliv är väl det som har varit den 
allra största utmaningen för mig. (R4) 

Man måste vara så flexibel i sin arbetsplanering. Man jobbar olika tider, 
så känner jag att jag måste göra. Då kan jag ju vara ledig ibland också 
och då kanske jag jobbar på helgen för att planera min tid och vara ledig 
vid ett annat tillfälle. Så att det är mycket, man måste kunna göra 
arbetsuppgifterna när dem ska göras liksom och då får man passa på 
och vara ledig sen när man kan. Det är svårt att ha såna jobb och vara 
ensamstående med småbarn. Det skulle vara jätte, jättesvårt. (R5) 

18 Könet är inte det 
centrala 

Eftersom vi är en så tajt grupp ser man inte kön där, det har inte något 
med det att göra… det försvinner liksom när man lär känna människor. 
(R1).  
 
I den yngre generationen tror jag att det är mer androgynt, det finns mer 
svängutrymme att vara en individ, oavsett om du identifierar dig som 
kvinna eller man eller som något tredje eller fjärde, könet är inte det 
centrala på samma sätt, det finns en högre frihet nånstans tror jag, så 
jag hoppas att det är liksom en förändring vi ser i samhället. (R2) 
 
Men idag tror jag att väldigt många uppbyggda relationer som har med 
ämnesområde, intresseområde, hur man passar med varandra osv, att 
det faktiskt också påverkar och inte bara det här med kön. (R3).  

19 Med tjänstetiteln 
kommer status 

Här på Örebro universitet så är det också väldigt starkt förknippat med 
tjänstetitlar, alltså när man är lektor och har disputerat så är nästa steg 
att bli docent… jag tror att för en del så är det värdefullt, en del känner 
att det är någonting de vill sträva emot och de får en titel som också 
öppnar upp möjligheter för mer typer av uppdrag och ansvar, till 
exempel kan man vara huvudhandledare för doktorander, för 
forskarstuderande, man kan också vara sakkunnig, man kan vara 
opponent. (R2) 
 
Men jag tror i grunden så är det gamla traditioner som bygger i 
akademin, som liksom grundar sig i att forskningen ses som lite finare. 
Det är forskningen som man ska hålla på med. Det är den som betyder 
något. (R3)  
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5.2.2 Den andra konceptualiseringen   

I detta avsnitt presenteras den andra ordningens teman samt de aggregerade dimensionerna 

som extraherades från den första konceptualiseringen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

# 1:a kategorisering 2:a ordningens teman Aggregerad dimension 

3 Den akademiska hierarkin som 
maktmedel 

  

5 För att forska måste du ha 

pengar, för att få pengar måste du 
forska 

Maktstruktur 

 

 

Strukturella hinder 

19 Med tjänstetiteln kommer status   

4 Karriärvägen Möjlighetsstruktur  

1 Avsaknad av stöttning   

2 Män håller varandra om ryggen   

7 Grupperingar Homosociala mönster  

8 Lika barn leka bäst   

13 Den som skriker högst hörs mest Interaktionella mönster Institutionaliserade beteenden 

14 Kommentarer kring det fysiska   

9 Mannen är norm, kvinnan den 
avvikande andra 

Könsmässiga mönster  

18 Könet är inte det centrala   

10 Den duktiga flickan De många rollerna  

17 Familjeliv kontra arbetsliv   

6 Prioriteringar  Identitet 

15 Jobbet som aldrig tar slut Arbete  

16 Våga vägra kvinnostereotypa 
sysslor 

  

11 I formella sammanhang spelar 

utseendet roll 

  

12 I vardagen kan man klä sig mer 
fritt 

Utseende och klädsel Fysiska förutsättningar 
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5.3 Strukturella hinder 

I detta avsnitt kommer de strukturella hindren behandlas vilka, i sin tur, bygger på två 

huvudkategorier: makt- och möjlighetsstrukturer. Under maktstrukturer återfinns tre 

underkategorier: “den akademiska hierarkin som maktmedel” [3], “för att forska måste 

du ha pengar, för att få pengar måste du forska” [5] och “med tjänstetiteln kommer 

status” [19]. Under möjlighetsstrukturer finns två kategorier: “avsaknad av stöttning” 

[1] och “karriärvägen” [4] (se avsnitt 5.2.1 för empiriska referenser).  

När respondenterna uttalade sig om den akademiska strukturen beskrevs en markant 

formaliserad, hierarkisk ordning där professorer och docenter inte bara har de högsta 

och “finaste” positionerna utan även större maktbas än en lektor. Att vara lektor, 

påpekade kvinnorna, har inte samma tyngd eller status som att vara exempelvis 

professor. Detta kan ta sig i uttryck sålunda att lektorns röst inte värderas lika högt eller 

tas på lika stort allvar i beslutsfattandeprocesserna. Lektorn upplever således en skillnad 

i den formella makten att påverka sin arbetssituation inom organisationen. Den stora 

skillnaden mellan kvinnor och män kopplat till titlar framhöll man var att: “Skillnaden 

är att det är män som är professorer och det är dem som hörs” (R1). Att makten är 

fördelad kring ett antal individer av en viss rang resulterar i att beslut fattas utifrån ett 

perspektiv vilket inte tar hänsyn till allas situation: “Jag tror att man skulle kunna öka 

förståelsen för olika utmaningar, inte bara genom att det är kvinnor och män 

representerade, men också individer som har olika befattning” (R2).  

 

Att inneha en professorstitel innebär inte enbart större maktbas utan även fler 

möjligheter till olika uppdrag eller ansvar såsom att vara huvudhandledare för 

doktorander eller för forskarstuderande, något en lektor inte har behörighet till.  

Skillnaden mellan maktbas och möjligheter kan kopplas till Kanter (1993) som 

framhåller att de organisatoriska betingelserna, där den relativa fördelningen mellan 

minoriteten och majoriteten på olika positioner tillsammans med maktstrukturen, kan 

förklara kvinnor och mäns skilda villkor i arbetslivet. Utifrån kvinnornas utsagor kan en 

struktur utläsas vilken i stor grad gynnar individer med högre titel sålunda att de har en 

större maktbas och även fler möjligheter inom organisationen till exempelvis mer 

ansvar och uppdrag. Att fler män besitter dessa positioner resulterar i att kvinnor 

begränsas på så sätt att de på grund utav sin titel har sämre förutsättningar i 

organisationen.  
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För att öka sin maktbas och sina möjligheter måste man således avancera inom den 

hierarkiska ordningen. Men viljan att avancera bland kvinnorna skiljer sig dock åt. 

Bland anledningarna till varför man inte ville avancera framhölls framförallt villkoren 

för befordran vara problematiska. För att avancera inom forskningsfåran behöver man 

producera och publicera en stor mängd forskning. Fokus ligger på kvantitet över 

kvalitet vilket, som en av respondenterna uttrycker, inte nödvändigtvis tilltalar en 

person som tycker innehållet är det viktigaste. Vill man dock avancera är även 

förutsättningarna problematiska sålunda att det grundläggande lektoratet enbart tillåter 

en formell avsättning på 20 procent för forskning. För att erhålla mer forskningstid 

måste man söka interna eller externa forskningsmedel. Systemet inom vilket man söker 

dessa medel premierar dock dem som redan har en stor mängd forskning på sitt cv 

vilket resulterar i ett moment 22; för att forska behöver man finansiering, men för att få 

finansiering måste man ha forskat.  

 

Att komma in i systemet och bygga upp sitt cv på egen hand kan vara svårt när man 

själv inte har den erfarenhet som efterfrågas. Genom att skriva ansökningar tillsammans 

med mer seniora forskare kan man dock kringgå den egna bristen på erfarenhet och 

erhålla forskningsmedel ändå. Detta förutsätter dock att man får uppbackning och blir 

inbjuden i sammanhang där man söker för att skriva ansökningar och forska 

tillsammans. Speciellt i den initiala fasen som nydisputerad upplevde kvinnorna en 

avsaknad av stöttning, inte enbart genom att de inte blev inbjudna i sådana 

sammanhang men även på så sätt att de inte fick tillgång till kunskap kring hur systemet 

fungerar från mer seniora kollegor. Om avancemang inom akademin till stor del bygger 

på maskulina normer vilket en av respondenterna påtalade och vilka enligt Fitzgerald 

(2018) och Leathwood (2006) associeras med bland annat självständighet, kan 

avsaknaden av stöttning vara resultatet av rådande föreställningar vilka präglas av “var 

man för själv”. Med andra ord kan normerna vara individualistiska där var man 

förväntas verka självständigt. 

 

Fastän det finns en alternativ väg att gå om man vill avancera inom akademin men inte 

inom forskningsfåran, framhålls forskningskarriären vara den vilken har mest tyngd i 

systemet. Exakt vad som krävs för att avancera i det parallella karriärsystemet och bli 

excellent lärare går utanför studiens omfattning. Däremot framgår det att denna väg inte 

alls har samma förutsättningar vad gäller möjligheter till att söka och få tjänster som en 

professur. Att avancemanget inom akademin bygger på normer om att man motiveras 
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av den status och makt vilken tillkommer med en professur blir problematiskt sålunda 

att “man riskerar att bara fånga upp en viss grupp som är kanske unga och hungriga 

för en viss typ utav karriär” (R2). Den som vill avancera inom undervisningsfåran och 

bli excellent lärare kommer således varken ha samma status, makt eller möjligheter som 

den som strävar mot en professur.  

5.4 Institutionaliserade beteenden 

Kodningen av utsagorna resulterade i tre huvudkategorier: homosociala, interaktionella- och 

könsmässiga mönster, som på en aggregerad nivå konstituerar institutionaliserade beteenden 

vilka kommer behandlas under detta avsnitt. De homosociala mönstren utmynnade i tre 

subkategorier, “män håller varandra om ryggen” [2], “grupperingar” [7] och “lika barn 

leka bäst” [8]. 

  

När kvinnorna talade om olika beteenden vilka förekom inom ämnesdisciplinen framkom det 

att det fanns en skillnad i hur kvinnor och män beter sig, både gällande sammanhang när det 

enbart var kvinnor och när det var blandat kvinnor och män. Här framhölls det bland annat att 

män “pushar” och bekräftar andra män, medan det omvända sinsemellan kvinnor inte 

uttrycktes förekomma överhuvudtaget. Istället framkom det att kvinnor ofta försöker härma 

männens beteendemönster i grupper bland män för att passa in, ett beteende de inte uppvisar i 

grupper med bara kvinnor. Lipman-Blumen (1976) förklarar detta beteende som att kvinnor, i 

brist på egna resurser, orienterar sig mot dem som sitter på makten - männen. För att 

inkluderas i männens grupp och för att få ta del av gruppens förmåner försöker kvinnan 

orientera sig mot dem genom att uppvisa de manliga attribut som råder i gruppen. Samtidigt 

finns det situationer där man inte försöker orientera sig mot den manliga gruppen på samma 

sätt. I möten kunde till exempel flera män hålla med och stötta varandra genom att 

återupprepa och bekräfta det som yttrades. I dessa situationer upplevde man dock inte att 

andra kvinnor härmade detta beteende utan blev något sagt då var det sagt och behövde inte 

bekräftas ytterligare. Kvinnorna uppvisar således både tendenser att orientera sig mot vad 

som betraktas som manligt beteende men kan även avvika från dessa tendenser. Utifrån 

perspektivet där man “gör genus” kan det tolkas som att kvinnorna i vissa fall motsätter sig 

de dominerande normerna och föreställningarna om mannen som överordnad och den man 

ska sträva efter att vara (Alvesson & Billing, 2011; West & Zimmerman, 1987). 

  

Hur de olika grupperna som råder inom ämnesdisciplinen formas framhåller kvinnorna till 

hög grad beror på likheter kring exempelvis intressen och inte kön. I kontrast till vad både 
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Kanter (1993) och Lipman-Blumen (1976) framhåller indikerar kvinnornas utsagor att 

likhetsfaktorerna i akademin framförallt grundas på forsknings- och intresseområden som då 

istället för det manliga könet ger upphov till skapandet av homosociala grupperingar. 

Samtidigt påtalar man dock att det även verkar råda en föreställning där det är “lättare” att 

arbeta med personer som ser ut, beter sig och tycker lika som en själv. Utifrån kvinnornas 

utsagor verkar detta vara ett fenomen som i större utsträckning förekommer bland män än 

kvinnor. Detta ser man komma till uttryck genom att män främjar och stöttar varandra 

sålunda att detta bara förekommer bland män och inte mellan män och kvinnor. Det råder 

således två motsatta föreställningar där kön, å ena sidan, inte är en viktig likhetsfaktor i 

gruppsammansättningar men att det, å andra sidan, verkar finnas grupperingar som baseras på 

och främjar det manliga könet. Utifrån det poststrukturalistiska perspektivet kan detta tolkas 

som att det finns en dominerande sanning bland kvinnorna där grupper skapas baserat på 

andra likheter än kön. Bland männen kan den dominerande sanningen istället vara att kön 

också är en viktig faktor. 

  

Gällande interaktionella mönster framkom två faktorer angående hur samspelet mellan 

individer inom ämnesdisciplinen kan ta sig till uttryck: “den som skriker högst hörs mest” 

[13] och “kommentarer kring det fysiska” [14]. Här framhöll man att det i vissa sammanhang 

finns en tendens att tillämpa olika retoriska tekniker, däribland härskartekniker eller en 

högljudd ton, för att göra sin röst hörd. De personer som anammade dessa tekniker upplevdes 

ta över och dominera samtalet. Enligt utsagorna är detta ett beteende som vanligtvis anammas 

av män med högre position och maktstatus. Detta stämmer överens med vad Wahl (2001) 

framhåller gällande att individer vilka har makt oftast också är de som talar mest och 

kommunicerar mer under möten. Däremot motsätter sig utsagorna delvis mot hur Wahl 

(2001) beskriver individer vilka besitter mindre makt och som vanligtvis kommunicerar 

mindre i möten med personer av högre maktstatus. Respondenterna beskriver, å ena sidan, att 

man ibland undviker eller avstår från att göra sin röst hörd i möten med exempelvis 

professorer. Att detta beteende uppvisas kan således bero på skillnaden i maktstatus mellan 

många kvinnor och män men det kan även vara så att kvinnorna upplever förväntningar att 

uppvisa feminina attribut såsom passivitet. Å andra sidan, påtalar man att det finns kvinnor 

vilka anammar de kommunikationstekniker som används av personer som dominerar eller tar 

över samtal. Att vissa kvinnor imiterar dessa beteenden kan, utifrån Lipman-Blumen (1976), 

tänkas vara ytterligare ett tillvägagångssätt att orientera sig mot dem som sitter på makten. 

Det kan emellertid även vara så att dessa kvinnor motsätter sig den könskategorisering vilken 

Søndergaard (2005) menar tar sig i uttryck genom diskurser där männens röst övervärderar 
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kvinnans. Anammandet av dessa tekniker kan således vara ett sätt att visa missnöje samt att 

sätta sig emot de ojämlika maktförhållandena som råder. 

  

När respondenterna uttalade sig gällande kommentarer kring det fysiska skiljde sig 

upplevelserna där vissa framhöll att det skedde i upplyftande syfte medan andra upplevde att 

det istället var i nedlåtande syfte. En del av respondenterna upplever att kvinnor kommenterar 

andra kvinnor för att vara uppmuntrande och “snälla”. Utifrån Leathwood (2006) som menar 

att kvinnor förväntas demonstrera feminina attribut så kan således de uppmuntrande 

kommentarerna vara ett sätt att visa att man uppfyller dessa förväntningar. Det finns dock 

även vissa vilka upplever att man försöker vara nedlåtande i syfte att “trycka ner” den som 

kommenteras. Detta kan vara ett sätt att visa att den som kommenteras inte demonstrerar de 

feminina attribut vilka förväntas av dem. Det skulle även kunna vara ett sätt för kvinnorna att 

markera att man tar avstånd från andra kvinnor och söker sig till den manliga gruppen. Enligt 

Lipman-Blumen (1976) är detta ett heterosocialt beteende vilket är vanligt bland kvinnor och 

som sker till följd av hur makten är fördelad. Samtidigt kan det vara en kombination av båda 

delar där man genom att markera att man tar avstånd från det som associeras med femininitet 

istället påvisar att man orienterar sig mot det som anses vara maskulint. Alternativt kan det 

ske av andra anledningar vilka är individuella och vilka exempelvis beror på att man ogillar 

en person.  

  

Män vilka kommenterar kvinnor gör ofta detta i förhållande till hennes fysiska egenskaper i 

syfte att vara uppmuntrande och för att poängtera att hon ser bra ut. Även i detta fall kan 

kommentarerna tänkas vara ett sätt att bekräfta att kvinnorna uppvisar feminina attribut. Men 

det kan även finnas andra individuella orsaker vilka inte kan behandlas eftersom studien utgår 

från kvinnornas erfarenheter och upplevelser. 

Vidare, fanns det en respondent vilken tidigare blivit utsatt för sexuella trakasserier där hon 

från flera olika män har fått utstå sexuella kommentarer om sin kropp. Detta var dock inte 

något som uttrycktes förekomma i dagsläget av någon av respondenterna. De normer och 

föreställningar vilka tidigare dominerat och där denna typ av beteende ansetts vara 

acceptabelt verkar således ha förändrats till att bli oacceptabelt.  

 

Respondenternas upplevelser gällande mäns kommentarer mot andra män framhölls vara 

grövre och mer vågade i jämförelse med vad som sägs till kvinnor. Detta kan ta sig till 

uttryck genom kommenterar angående vikt eller att man klädesmässigt har på sig något som 

uppfattas som annorlunda. Kulturen sinsemellan männen verkar präglas av normer där man 
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ska “tåla” mer än kvinnor vilket kan tänkas bero på att den manliga kroppen associeras med 

bland annat styrka och självständighet (Fitzgerald, 2018; Leathwood, 2006). Genom att visa 

att man tar åt sig eller blir ledsen uppvisar man attribut och egenskaper vilka associeras med 

femininitet och kan på så sätt riskera att betraktad som “avvikande” från de manliga 

normerna. 

  

Vidare, resulterade kodningen av utsagorna i konceptet de könsmässiga mönstren vilken kan 

härledas till två underkategorier: “mannen är norm, kvinnan den avvikande andra” [9] och 

“könet är inte det centrala” [18]. Härvidlag verkade två motsatta föreställningar råda. Å ena 

sidan upplever kvinnorna att mannen är norm vilket resulterar i att normer och strukturer är 

maskulina i den akademiska världen. Den manliga idealbilden, vilken beskrevs som en vit 

professor i medelåldern, är det man ska sträva efter. “Så att vi ser män… eller normalt… som 

typ den som man ska vara och vi är den andra” (R5). Kvinnan i detta sammanhang blir den 

andra, den som avviker från normen och vilken aldrig riktigt kommer kunna leva upp till 

idealbilden eftersom hennes biologiska förutsättningar är annorlunda. Å andra sidan upplever 

man samtidigt att könet inte är det centrala, att könets betydelse försvinner när man lär känna 

och skapar relationer med varandra. En respondent lyfter fram att den yngre generationen 

tillåter ett större svängrum för säregenhet vilken präglas av androgynitet istället för en 

dikotomi mellan manligt och kvinnligt. 

Leathwood (2006) och Fitzgerald (2018) uppmärksammar att män och maskuliniteter 

institutionaliseras som det naturliga och normala vilket resulterar i att kvinnor och feminiteter 

betraktas som annorlunda och avvikande. Å ena sidan finns det en föreställning som ligger i 

linje med det Leathwood (2006) och Fitzgerald (2018) tidigare uppmärksammat, där 

kvinnorna med sina biologiska kroppar vilka verkar under andra premisser än männens 

avviker från den institutionaliserade normen inom ämnesdisciplinen. Å andra sidan tycks 

dessa föreställningar vara i förändring sålunda att könets betydelse börjar bli alltmer 

oväsentlig. Utifrån det poststrukturalistiska perspektivet kan den verklighetsuppfattning 

vilken föreställningar om män som naturliga och normala vara på väg att försvinna eller 

förändras (Gillberg, 2018). Det skulle även kunna vara så att normerna vilka råder i de 

mindre konstellationerna, baserade på likheter i exempelvis intresse och kompetens, skiljer 

sig från de övergripande föreställningarna. 
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5.5 Identitet 

Kodningen av utsagorna resulterade i två huvudkategorier, arbete och de många rollerna, 

som på en aggregerad nivå bidrar till kvinnornas akademiska identitetskonstruktion. Arbetet 

bygger på tre identifierade underkategorier som kom att kallas “prioriteringar” [6], “jobbet 

som aldrig tar slut” [15] och “våga vägra kvinnosysslor” [16]. De många rollerna, i sin tur, 

delades upp i underkategorierna den “duktiga flickan” [10] och “familjelivet kontra 

arbetslivet” [17].  

  

Under intervjuerna uttryckte två av respondenterna explicit att de ofta tog på sig mer arbete 

än de planerade uppgifterna som ingick i deras tjänst som att exempelvis ta på sig rollen som 

kursansvarig. Anledningarna till varför man tar på sig fler arbetsuppgifter framhölls bero på 

“att det kanske finns ett förhållningssätt som är sådant att man gärna hjälper till, man ställer 

upp, man gör det lilla extra” (R2), men även för att kvinnorna hanterar och gör extra-arbetet 

bra. Enligt en av kvinnorna var inte män lika duktiga när det kom till dessa saker vilket 

resulterade i att mannens svaghet blev hans styrka på så sätt att han inte tillfrågades i samma 

utsträckning och därmed slapp fler uppgifter. 

  

Vidare, framkom det att kvinnorna mer eller mindre prioriterade undervisningen vilken också 

ansågs vara den viktigaste arbetsuppgiften sålunda att det märktes både tydligare och 

snabbare om man inte gjorde det man skulle, såsom att exempelvis rätta tentamen och arbeten 

i tid. Kvinnorna framhåller även att det är viktigt för dem att göra undervisningen bra och 

spenderar även en stor del av sin tid på förberedelser inför till exempel föreläsningar. Att man 

spenderade en stor del av sin tid på detta ledde till att forskningstiden “åts upp” och det var 

sällan det motsatta skedde, det vill säga att forskningen tog över undervisningstiden. 

Generellt prioriterade man undervisningen först, sedan administrativa uppgifter och sist 

forskning.  

  

Kvinnornas prioriteringar och tendens att ta på sig fler uppgifter kan, å ena sidan, tolkas som 

ett resultat av den socialt konstruerade distinktionen mellan kvinnor och män där man 

tillskrivit könen olika uppgifter och roller. Att dessa distinktioner inte ifrågasätts utan ses som 

naturliga och normala kan härledas till att de blivit accepterade som den för tillfället 

dominerande sanningen (Alvesson & Billing, 2011; Gillberg, 2018). Kvinnorna och männen 

förväntas inte enbart agera i linje med de egenskaper de tillskrivits utan hjälper även till att 

befästa dessa föreställningar varje gång de lever upp till förväntningarna. Å andra sidan, kan 

detta dock härledas tillbaka till “duktig flicka-syndromet” där kvinnor upplever press och 
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förväntningar att högprestera genom att ta mer ansvar och fler arbetsuppgifter än de som 

egentligen ingår i deras arbetsroll (Fitzgerald, 2018; Krishen et al., 2019; Leathwood, 2006; 

Teelken & Deem, 2013). 

Utifrån Nielsen (2016) kan kvinnornas tendens att på sig fler arbetsuppgifter och att prioritera 

undervisning och administration grunda sig i att hon upplever ett behov av att betona och 

framhålla på vilket sätt hennes egenskaper och arbete gynnar organisationen. Detta kan vara 

ett sätt för henne att legitimera sin roll och bevisa att hon inte utgör ett hot mot den manliga 

symboliska ordningen utan snarare kompletterar den (Acker, 1990; Fitzgerald, 2018). 

Kvinnorna framhöll även att arbetstiden inte räckte till, att de prioriterar undervisningen och 

att man behöver spendera fritid på forskningen för att göra karriär. Detta är inte ett unikt 

fenomen för enbart kvinnorna inom ämnesdisciplinen utan männen verkade befinna sig i 

samma sits. Men att män ändå lyckades göra karriär i större utsträckning förklarades av 

respondenterna komma sig av att de kunde spendera mer fritid på forskningen och därmed 

avancera fortare i det meritokratiska systemet. Dessa fenomen kan återkopplas till 

metaforerna glastak, klibbiga golv och läckande rör (Amery et al., 2015; SOU 2011:1). 

Kvinnorna avancerar från studenter till doktorander innan glastakets osynliga barriär, vilket 

bland annat kan tänkas vara undervisningstiden, hindrar dem från att fortsätta klättra i de 

hierarkiska nivåerna. Att kvinnorna även tar på sig fler uppgifter och därmed inte kan 

spendera den tid på forskningen som krävs för att avancera kan relateras till det klibbiga 

golvet som då håller kvar lektorerna på samma nivå. Vidare kan familjesituationen där 

mannen kanske oftare har en kvinna som tar på sig huvudansvaret för hemmet och därmed 

kan spendera sin fritid på forskningen, kopplas till det läckande röret. Kvinnorna som inte 

avancerar till de högre posterna docent eller professor “läcker” på så sätt ut och kvar blir en 

majoritet av män inom dessa poster. Att kvinnorna inte har samma förutsättningar att göra 

karriär blir ur det poststrukturalistiska feministiska perspektivet ytterst problematiskt 

eftersom kvinnorna som grupp blir underrepresenterade i de högre posterna. Detta får 

långtgående konsekvenser för såväl organisatoriska betingelser som upprätthåller skilda 

villkor mellan kvinnor och män, men också för den socialt konstruerade världen där 

dikotomin mellan den överordnade mannen och den underordnade kvinnan vidhålls 

(Alvesson & Billing, 2011; Gillberg, 2018; Kanter, 1990). 

Angående gemensamma sysslor såsom att exempelvis plocka in/ut ur diskmaskin eller att 

sätta på kaffe var uppfattningen att detta ofta gjordes av administratörerna. Det var sällan 

någon lektor eller forskare syntes utföra dessa sysslor och i de sällsynta fall det förekom var 

det vanligare att det var en kvinna än en man. Utifrån det poststrukturalistiska perspektivet 
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kan detta tolkas som att dessa uppgifter har tillskrivits administratörerna och att den anses 

vara naturlig och normal för dem. I en dikotomi blir således lektorns roll den motsatta, att inte 

göra dessa sysslor för att det är onormalt och onaturligt i den socialt konstruerade världen 

som präglar kontexten. När man delar in världen i dikotomier är det även vanligt att man 

skapar hierarkier mellan dem. I detta fall kan man tolka lektorn som av högre rang än 

administratören i den hierarkiska ordningen (Alvesson & Billing, 2011; Gillberg, 2018).  

  

I situationer där kvinnorna var i möten med andra lektorer, docenter och professorer framkom 

det att de kunde ombedjas att ta mötesanteckningar. En del kvinnor rentav vägrade att ta på 

sig denna typ av uppgifter då de förknippade dem med typiska “kvinnosysslor” vilka de inte 

ville associeras med. Om vi fortsätter på resonemanget kan det å ena sidan tolkas som att det 

finns en föreställning där en lektor av kvinnligt kön är underordnad mannen samt de högre 

rankade titlarna docent och professor och därför förväntas göra uppgifter av “lägre” rang. 

Men att kvinnorna då motsätter sig denna förväntning och ifrågasätter den socialt 

konstruerade föreställningen där hon ska utföra denna typ av sysslor (Alvesson & Billing, 

2011; West & Zimmerman, 1987). Å andra sidan kan det tolkas som att hon motsätter sig den 

association som ofta görs med den kvinnliga kroppen där hon förväntas uppvisa feminina 

attribut som omvårdande och beroende (Leathwood, 2006).  

5.6 Fysiska förutsättningar 

Gällande fysiska förutsättningar resulterade det i två subkategorier, “i formella sammanhang 

spelar utseendet roll” [11] och “i vardagen kan man klä sig mer fritt” [12]. Lektorerna 

uttryckte att utseende och klädsel spelar olika stor roll beroende på vilket sammanhang man 

befinner sig i. Kvinnorna framhöll att man i den vardagliga kontexten på universitetet kunde 

gå klädd och se ut så som man själv behagade. De upplevde inte att det fanns krav eller 

förväntningar på att man skulle följa en viss klädkodex utan det var väldigt individuellt 

huruvida man “fixade sig lite extra” eller inte. En av respondenterna uttryckte till och med att 

lärarna till sin vardagliga klädsel kan vara “sloppy”. Att kvinnorna inte upplever att det finns 

krav och förväntningar på klädsel och utseende kan vara ett resultat av hur man “gör 

akademin”. Det vill säga hur man i likhet med att “göra genus” konstruerar förståelsen och 

föreställningen av att utseende och klädsel inte är av betydelse och inte associeras med 

varken manliga eller feminina attribut (Leathwood, 2006; West & Zimmerman, 1987). Som 

vi tidigare diskuterat var det flera respondenter som påtalade att könet inte är centralt utan att 

man i ämnesdisciplinen istället såg individen och gemensamma intressen framför kön. Detta 

kan tänkas vara en förklaring till varför de inte upplever förväntningar till att uppvisa 
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exempelvis de feminina attribut som ofta associeras med den kvinnliga kroppen (Leathwood, 

2006).  

  

Vid mer formella sammankomster menade man dock att utseende och klädsel hade en annan 

tyngd. När man exempelvis deltar i internationella konferenser, representerar universitetet i 

näringslivet eller på andra universitet upplever man att det är viktigt att ge ett professionellt 

intryck vilket bland annat inkluderar iklädandet av kavaj. Att kvinnorna upplevde krav på att 

uppvisa ett professionellt yttre kan, å ena sidan, tänkas ha sin grund i att mannen, som vi 

diskuterade tidigare, som institutionaliserad norm inom akademin medför förväntningar på 

uppvisandet av manliga attribut. Som Fitzgerald (2018) och Leathwood (2006) framhåller 

associeras den manliga kroppen med bland annat professionalitet, rationalitet och intelligens. 

För att då inte associeras med de feminina attributen som emotionalitet, beroende, passivitet 

och inkompetens kanske kvinnorna medvetet eller omedvetet försöker förkroppsliga mer 

manliga attribut. Å andra sidan, kan det också vara helt andra faktorer som inte är kopplade 

till genus och kön som spelar roll. En alternativ förklaring skulle således kunna vara att man 

som kvinna inom sin disciplin istället vill upprätthålla eller associeras med den allmänt 

vedertagna imagen av hur man klär sig och ser ut i “businessvärlden”. Det skulle även kunna 

vara så att normerna vilka råder i de formella kontexterna skiljer sig från de som finns inom 

den egna ämnesdisciplinen och att man då upplever att man behöver anpassa sig efter dessa 

genom att klä sig på ett speciellt sätt (Alvesson & Billing, 2011; Gillberg, 2018; Leathwood, 

2006). 

  

Eftersom orsakerna till varför man upplever krav att klä sig professionellt i formella 

sammanhang inte framkom under intervjuerna blir analysen av mer spekulativ karaktär. 

Fenomenet skulle kunna bero på något helt annat än vad som diskuterats här. Dock kan det 

efter analysen konkluderas att kvinnornas fysiska förutsättningar i termer av klädsel och 

utseende varierar beroende på kontexten. 
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5.7 Analys av helhetsbilden 

Kvinnornas utsagor utmålar en starkt traditionellt rotad organisationsstruktur inom vilken 

makt och möjligheter är större desto högre hierarkiskt man befinner sig. Likt vad Kanter 

(1993) framhåller, har organisationens makt- och möjlighetsstruktur samt den relativa 

fördelningen mellan minoriteten och majoriteten på olika positioner effekter på de forskande 

kvinnornas karriärmöjligheter. Kvinnorna, vilka till en majoritet befinner sig i lägre 

positioner, har varken samma formella möjligheter eller makt i jämförelse med den manliga 

majoriteten. I likhet med Wahls (2001) beskrivning av individer med mindre makt 

kommunicerar kvinnorna mindre i möten med andra personer av högre makt-rang. Detta då 

man upplever att ens åsikt inte har samma tyngd eller värderas lika högt som en professors på 

grund utav ens position. Enligt utsagorna är det istället männen vilka utgör en majoritet inom 

de högre positionerna som kommunicerar mest under möten och vars röst värderas högst, 

vilket också stämmer in med Wahls (2001) beskrivning. Däremot finns skillnader mot hur 

individer med mindre makt tenderar att uppträda vilka framhålls vara mer auktoritära, osäkra 

och kontrollerande i sitt beteende. Kvinnorna uttrycker snarare självförtroende när de 

exempelvis påtalar att de gör ett bra arbete, att de är duktiga på vissa arbetsuppgifter etcetera. 

Att kvinnorna kommunicerar mindre verkar istället bero på att det finns en norm vilken är 

rotad i att en docent eller professors åsikt har mer tyngd på grund av den formella positionen 

och där dennes åsikt anses vara överordnad lektorns. Även i förhållande till Wahls (2001) 

fortsatta beskrivning av hur individer med mer makt beter sig finns skillnader i jämförelse 

med vad respondenterna skildrar. Enligt Wahl (2001) omger dessa individer sig med, 

identifierar sig med och hjälper andra duktiga medarbetare att vidareutvecklas samt har en 

tendens att uppvisa en samarbetsvillig stil där kontrollbehovet inte är stort. Kvinnorna 

skildrar dock en individualistisk stil där var man ser efter och främjar sin egen karriär först. 

Detta kan ta sig till uttryck såtillvida att man inte delar med sig av kunskap om hur man 

exempelvis bör skriva en ansökan för forskningsfinansiering vilken kan hjälpa en annan 

framåt i sin karriär. Det kan även vara så att man avböjer kursansvar eller ytterligare 

arbetsuppgifter vilka inte främjar ens karriärsmål.  

Samtidigt som man upplever att avancemanget präglas av individualistiska normer framgår 

det även att män håller ihop, stöttar varandra, ger mera feedback till varandra, pushar 

varandra på ett annat sätt än att man lyfter in en kvinna i sammanhanget (R3). Männen 

uppvisar homosociala tendenser där man ser efter och stöttar sina “jämlikar”. Enligt Kanter 

(1993) och Lipman-Blumen (1976) skapar homosocialitet starka sociala band och kontakter 

där man stöttar och bekräftar varandra och vilka ger tillgång till information samt möjlighet 
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att påverka genom gruppen. Att fler män besitter högre formella positioner och dessutom är 

homosociala resulterar således i att männen som grupp får fler möjligheter och makt att 

påverka genom och med hjälp av varandra. Kvinnorna vilka inte ingår i dessa sammanhang 

tvingas, vilket Lipman-Blumen (1976) framhåller, orientera sig mot dem vilka sitter på 

makten. Med andra ord, eftersom kvinnan utesluts från gruppen där män stöttar och bekräftar 

varandra och har mer makt, tvingas hon söka sig till gruppen vilken har mer makt genom att 

försöka efterlikna männen. För att passa in i gruppen och de normer som råder måste hon 

dock ta avstånd från det man inte ska vara - kvinna. Detta kan enligt Fitzgerald (2018) och 

Leathwood (2006) ske genom att man försöker anamma mer maskulina attribut och samtidigt 

tar avstånd från de feminina attributen. Kanske är det detta vissa kvinnor försöker göra när de 

exempelvis vägrar feminint betingade uppgifter såsom att anteckna eller genom att anamma 

maskulina kommunikationstekniker på möten. Att kvinnan inte passar in i normen kan enligt 

Leathwood (2006) och Fitzgerald (2018) härledas till kvinnans kropp vilken inte passar in 

och stigmatiseras som “avvikande” och “annorlunda” eftersom den till skillnad den 

institutionaliserade “naturliga” manskroppen går igenom hormonella upp- och nedgångar, 

menstruationer, graviditeter och förlossningar. Eftersom hennes kropp inte passar in i och 

hotar den manliga symboliska ordningen i de homosociala grupperna vilka baseras på det 

manliga könet kan hon exkluderas därav (Acker, 1990; Fitzgerald, 2018; Kanter, 1993; 

Lipman-Blumen, 1976). 

Parallellt med den homosociala, manliga gruppen existerar dock andra grupper vilka bygger 

på andra likhetsfaktorer än det biologiska könet. Dessa grupperingar skapas av och bygger på 

likheter i exempelvis intresseområde, ämnesområde eller andra faktorer som gör att man 

känner samhörighet med varandra. Här upplevs inte könet vara centralt utan tyngdpunkten 

ligger i andra likheter vilka återfinns mellan gruppmedlemmarna. Däremot verkar inte de 

förmåner där man stöttar och hjälper varandra finnas på samma sätt i dessa grupper som dem 

gör i de manliga grupperna. Acker (1990) framhåller att grad av förmåner, exploatering och 

kontroll, agerande och känslor, mening och identitet, underordning och dominans skapas 

genom och i termer av distinktionen mellan kvinnor och män samt femininitet och 

maskulinitet. Indelningen i två motpoler med egenskaper vilka är motsatta och ömsesidigt 

uteslutande leder enligt West och Zimmerman (1987) till att det inte finns utrymme för 

nyanser eller mellanting. I en världsbild där mannen associeras med och tillskrivs egenskaper 

såsom dominans eller fler förmåner kommer kvinnan således tillskrivas och associeras med 

det motsatta. De innebörder vilka skapas upprätthåller inte enbart en ordning där kvinnor och 

män tillskrivs olika förutsättningar, uppgifter och roller inom akademin utan skapar även 
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hierarkier mellan könen. Att kvinnorna inte har tillgång till samma förmåner och 

förutsättningar inom grupperna och organisationen generellt kan därmed vara ett resultat av 

att organisationsstrukturen präglas av manlig dominans och makt till följd utav hur man “gör 

genus”.  

 

Som tidigare nämnt skapar de olika innebörderna vilka associeras med kvinnor och män 

förväntningar att respektive kön ska agera i linje med dem egenskaper de tillskrivs (Anjala et 

al., 2019; Fitzgerald, 2018; Leathwood, 2006). Kvinnor förväntas demonstrera de feminina 

attribut och beteenden som kvinnokroppen associeras med vilka innefattar bland annat 

uppvisandet av karakteristiska såsom omvårdnad, emotionalitet, beroende, passivitet och 

inkompetens (Leathwood, 2006). Att de forskande kvinnorna exempelvis inte alltid yttrar sin 

åsikt i möten kan således även vara ett resultat av implicita föreställningar där de förväntas 

uppvisa passivitet eller inkompetens. Kanske är det på grund utav dessa förväntningar 

kvinnorna även prioriterar andra uppgifter före forskningen. Tendensen att ta på sig 

ytterligare uppgifter och att främja organisationen samt studenterna kan följaktligen bero på 

att man förväntas visa omvårdande och icke-konkurrerande karakteristiska. Utifrån Nielsen 

(2016) kan “duktiga flickan-syndromet” även tänkas ha sin grund i att kvinnorna upplever att 

de måste betona och medvetandegöra hur deras feminina egenskaper, eftersom både kvinnans 

kropp och karakteristiska avviker från den manliga normen, gynnar organisationen genom att 

ta på sig fler uppgifter än vad som krävs av dem. Vidare, framhåller Fitzgerald (2018) även 

att de feminina attributen förväntas förkroppsligas och inte enbart uppvisas i gester och 

beteende utan också utseende- och klädmässigt. I kontrast till vad som framhålls verkar det 

utifrån kvinnornas utsagor verkar dock inte finnas förväntningar inom ämnesdisciplinen på 

att man ska klä sig eller se ut på ett visst sätt. 

 

I likhet med vad Fotaki (2013) och Søndergaard (2005) framhäver, har mannen inom 

akademin blivit institutionaliserad norm inom vilken män anses vara det “naturliga” och 

“normala”. Idealbilden vilken respondenterna skildrar av en akademiker är en vit, manlig 

professor i medelåldern. Att mannen har blivit norm kan, å ena sidan, bero på av att de är 

majoritet inom akademin och högre positioner. Å andra sidan, kan det även vara ett resultat 

av hur man gör och har gjort genus. I likhet med Ackers (1990) beskrivning verkar genus ha 

konstrueras på ett sätt inom vilket arbete och uppgifter högre upp i hierarkin associeras med 

maskulinitet och män medan arbete och uppgifter som återfinns längre ner i hierarkin istället 

associeras med kvinnlighet och kvinnor. Uppgifter vilka associeras med kvinnor och 

kvinnlighet är utifrån respondenterna att ta anteckningar på möten samt gemensamma 
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uppgifter såsom att plocka in i diskmaskin. De sistnämnda framhåller man dock är uppgifter 

vilka huvudsakligen utförs av administratörerna vilka till en majoritet är kvinnor.  

Män och maskuliniteter associeras istället med karriärs- och konkurrensinriktat arbete där 

professur är det överordnade målet. Till skillnad från kvinnorna är det få män som tar på sig 

ytterligare uppgifter utöver de planerade eller försöker främja organisationen och studenterna 

genom att ta på sig mer ansvar för dessa delar.  

 

Att normerna och strukturerna inom akademin är maskulina och gynnar samt skapar fler 

förutsättningar för mannen förklarar den tredje vågens feminism som ett resultat av de 

innebörder och definitioner vilka konstruerats av det mänskliga medvetandet och tillskrivs 

den fysiska världen genom medvetande och social interaktion (Alvesson & Billing, 2011; 

Gillberg, 2018). Kvinnorna har i detta sammanhang blivit den underlägsna motsatsen till de 

manliga akademikerna där hon inte riktigt passar in till följd av sin annorlunda och avvikande 

kropp, egenskaper samt attribut. Eftersom kvinnan är “annorlunda” och “avvikande” i 

förhållande till normen utgör hon ett hot mot den manliga symboliska ordningen. Kanske är 

det därför de forskande kvinnorna försöker medvetandegöra hur deras feminina attribut 

gynnar organisationen genom att exempelvis ta på sig ytterligare uppgifter och genom att 

prioritera andra saker än forskningen. Genom att prioritera och främja den egna forskningen 

kan kvinnan tänkas uppvisa konkurrerande attribut och uppfattas som ett hot mot den ordning 

vilken råder. Det kan dock självfallet även vara så att man väljer bort forskningskarriären för 

att man vill göra karriär inom undervisningen eller har andra mål och ambitioner. Vidare, kan 

även privatlivet ha en inverkan på kvinnans karriärsambitioner. Forskningsfåran kräver en 

hög produktionsvolym vilket förutsätter finansieringsmedel för att frigöra arbetstid. Har man 

inte detta behöver man spendera sin fritid vilket är svårt om man har familjeförpliktelser. 

 

Att kvinnornas situation ser ut som den gör inom akademin och inte ifrågasätts förklarar 

Alvesson och Billing (2011) samt Gillberg (2018) beror på att de diskurser och ideologiska 

föreställningar vilka för tillfället dominerar inom en viss kontext blir så självklara att de 

framstår som objektiva sanningar. Innebörder och föreställningar vilka tillskrivs och 

genomsyrar de organisatoriska betingelserna, beteenden, förutsättningar, normer osv. blir en 

del av den rådande kulturen. Eftersom den dominerande verklighetsuppfattningen tenderar att 

bli så självklar, naturlig och sann för aktörerna inom kontexten ifrågasätts den oftast inte utan 

den fortsätter istället att reproduceras i olika socialt interagerande processer. Samtidigt som 

utsagorna påvisar att det finns flera aspekter av den dominerande verklighetsuppfattningen 

vilka har blivit självklara och naturliga, finns det även aspekter vilka ifrågasätts och motsätts. 
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Exempel på detta är vissa uppgifter som att anteckna på möten vilka upplevs vara associerade 

med femininitet och därav vägras. Vissa respondenter uttrycker även att de medvetet tar 

avstånd från det manliga idealet och är så som de själva önskar och vill istället för att försöka 

härma normen och det man ”ska” vara. Sanningar vilka för tillfället dominerar i en viss 

kontext är en produkt av konstanta förhandlingar mellan olika aktörer vilka alla vill göra sin 

verklighetsuppfattning till den dominerande (Alvesson & Billing, 2011; Gillberg, 2018). Att 

kvinnorna går emot och ifrågasätter vissa av de normer, föreställningar och strukturer vilka 

råder kan således vara ett försök att ändra den dominerande verklighetsuppfattningen där 

kvinnor och män tillskrivits dessa innebörder och egenskaper. 
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6. Slutsatser 
Studiens resultat visar att det finns en starkt traditionellt rotad organisationsstruktur inom 

vilken makt och möjligheter är större desto högre hierarkiskt man befinner sig. Männen vilka 

utgör en majoritet inom dessa positioner har blivit institutionaliserad norm och idealbild. De 

forskande kvinnorna har istället, i en värld präglad av dikotomier, blivit institutionaliserade 

som de ”andra” eller de som ”avviker” från normen och idealet.  

Samtidigt som akademin framhålls vara en arbetsplats vilken tillåter fritt tänkande, där man 

får göra det man brinner för och där yttrandefriheten tas på allvar framgår olika aspekter vilka 

leder till att kvinnor inte verkar under samma förutsättningar som män. De hinder vilka 

kommer till uttryck bland de forskande kvinnorna inom akademin är främst subtila och djupt 

rotade i både språkbruk och verklighetsuppfattning. Kvinnorna medger att akademin stundvis 

kan vara tuff och ensam men påpekar samtidigt att de inte upplever några hinder. Efter 

analysen av kvinnornas utsagor kan vi dock utläsa att normerna och strukturerna inom 

akademin är maskulina och att de gynnar samt skapar fler förutsättningar för män. Männen är 

majoritet inom de högre hierarkiska positionerna vilket resulterar i att de även sitter på den 

största delen av makten samt möjligheterna inom organisationen. Som tidigare nämnt ökar 

både de formella möjligheterna och makten desto högre position man har. Att männen har en 

tendens till att skapa homosociala grupper där kvinnor exkluderas leder till att starka sociala 

band och kontakter skapas dem sinsemellan. Homosocialiteten medför även att de som ingår i 

gruppen får stöttning och bekräftelse av varandra, tillgång till information samt möjlighet att 

påverka genom gruppen. Att kvinnor exkluderas från dessa grupper resulterar således i detta 

avseende inte har samma möjligheter eller förutsättningar som männen. 

De strukturella hindren har en negativ inverkan på kvinnors karriär sålunda att de inte har 

samma makt och möjligheter att påverka sina förutsättningar. Speciellt i det stadie där man 

inte har mycket forskning på sitt cv blir kvinnorna beroende av att mer seniora forskare 

inkluderar dem i olika ansökningssammanhang då möjligheterna att erhålla medel på egen 

hand är små.  

Mäns homosociala tendenser samt att mannen är institutionaliserad norm får även effekter på 

beteendena inom organisationen. I brist på egna resurser och makt försöker en del kvinnor 

orientera sig mot männen genom att härma deras beteende och genom att ta avstånd från det 

man inte ska vara - kvinna. De institutionaliserade beteendena vilka till stor del grundas på 

maskulina normer inverkar således på kvinnornas beteende på så sätt att de många gånger 



60 

tvingas anamma manliga attribut för att både göra sin röst hörd och för att försöka få en plats 

i mansgruppen.  

Samtidigt som kvinnorna anammar det som associeras med manliga attribut och beteenden 

för att passa in och höras skapas arbetsidentiteten kring feminina attribut. I kontrast till 

tidigare forskning visar denna studie att kvinnorna inte förväntas förkroppsliga attributen 

utseende- och klädmässigt inom den egna ämnesdisciplinen. Däremot förväntas de forskande 

kvinnorna uppvisa feminina beteenden. Utifrån analysen framgår det att de är ”duktiga 

flickor” som både prioriterar och främjar undervisningen, studenterna och organisationen i 

första hand. Att man hela tiden tar på sig ytterligare uppgifter vilka inte främjar den egna 

karriären, om man nu vill avancera inom forskningen, resulterar i att man fastnar i ”klibbiga 

golv”. Med andra ord, eftersom man gör andra saker än att forska hindras man från att 

avancera och stannar således på samma hierarkiska nivå. 

Kvinnornas utsagor ger uttryck för en kultur inom vilken de förväntas duktiga, icke-

konkurrerande flickor som tar hand om och ser efter både organisation och studenter. Männen 

lever dock under helt andra förväntningar där de både har fler möjligheter, mer makt samt ser 

efter sig själva eller sina jämlikar i första hand. Att situationen ser ut som den gör verkar 

komma sig av att dessa innebörder och ideologiska föreställningar har blivit status quo. De 

har accepterats som den dominerande verklighetsuppfattningen vilken är självklar, naturlig 

och sann för dem inom kontexten. Utifrån det poststrukturalistiska feministiska perspektivet 

är könens skilda förutsättningar problematiska på så sätt att de fortsätter att producera och 

reproducera ojämlika förhållanden vars effekter främst påverkar kvinnorna negativt.  

 

Den föreställning där mannen har kommit att bli överrepresenterad och institutionaliserad 

som den “naturliga” normen resulterar i att alla andra som inte passar in i idealbilden blir 

stigmatiserade som “avvikande” eller “annorlunda” och riskerar att exkluderas från olika 

sammanhang. Detta är inte enbart problematiskt sålunda att vissa människor utesluts utan kan 

även ligga till grund för diskriminering vilket är förbjudet enligt svensk lag. Alla människor 

ska ha rätt att vara den dem är utan att riskera att exkluderas på grund utav att man inte passar 

in i en tudelad kategorisering vilken inte innefattar några mellanting eller gråskalor. 

Normerna, föreställningarna och strukturerna vilka är uppdelade mellan kvinnor och män 

samt kvinnligt och manligt måste därför dekonstrueras och omkonstrueras såtillvida att de 

inkluderar alla människor oavsett ras, kön, läggning, etnicitet osv.  
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6.1 Fortsatt forskning 

Utifrån kvinnornas perspektiv har vi i denna studie identifierat att män tycks ha en 

negativ inverkan på kvinnans förutsättningar inom akademin, hade man inte en fortsatt 

studie kunnat undersöka hur de ser på kvinnors situation inom akademin. Detta hade 

bidragit med en mer nyanserad bild och en bredare kontextbeskrivning som jämför 

såväl det kvinnliga som manliga perspektivet. 

  

Ett annat intressant inslag är att i en komparativ studie jämföra resultaten från denna 

ämnesdisciplin med en studie som baserats på en ämnesdisciplin där den kvantitativa 

könsfördelningen hade varit jämnare fördelad eller där majoriteten docenter och 

professorer istället var kvinnor. På så sätt hade man kunnat identifiera skillnader och 

likheter, jämföra dessa med varandra och peka på hur man kan dekonstruera och 

rekonstruera de dominerande sanningarna inom varje kontext till att bli mer jämställda. 
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Bilagor 

Intervjuguide 
Tema 1 – Förutsättningar 

- Hur upplever du dina ekonomiska förutsättningar i roll som forskare? (1a) 
- Vilka möjligheter upplever du att du har till att söka och få interna och externa medel 

för forskning och kompetensutveckling? (1b) 
- Vilka möjligheter upplever du att du har till att söka och få interna medel för att driva 

andra utvecklingsprojekt (eg., pedagogiska utvecklingsprojekt)? (1c) 
- Jämfört med andra kvinnor och män? (1 d) 
- Vad tror du detta beror på? 

  
- Hur upplever du dina sociala förutsättningar? (eg., ämnesgruppsmöten, 

delämnesgruppsmöten, möten, fika, lunch) (2a) 
- Finns det några centrala aktörer som tar mest plats? (2b) 
- Vem/vilka kommer till uttryck mest? (2c) 
- Vad kännetecknas dem av? (3) 
- Upplever du hinder i att vara med i beslutsfattande? Har du möjlighet och tillgång till 

olika beslutsfattanden, både formella och informella? (4) 
- Vad tror du detta beror på? 

  
- Vad tycker du om den kulturella miljön? (5a) 
- Kännetecknas den av några specifika attribut? (5b) 
- Hur förhåller du dig till dessa? (5c) 
- Skiljer sig normer och förväntningar åt beroende på vilka deltagarna är i en specifik 

situation? (eg., grupper som är blandade mellan män och kvinnor, grupper med bara 
män, grupper med bara kvinnor)? (6) 

- Vad tror du detta beror på? 
 

- Hur upplever du de strukturella förutsättningarna? (T.ex avancemang inom 
organisationen och till nya positioner) (7) 

- Skiljer sig förutsättningarna åt mellan kvinnor och män? Kvinnor och kvinnor? Hur? 
(8) 

- Vad tror du detta beror på? 
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Tema 2 - Fysisk representation (utseende)     

- Upplever du att din fysiska representation, d v s ditt utseende, påverkar huruvida folk 
uppfattar dig som seriös och kompetent? Hur då? (9a) 

- Tänker du igenom hur du väljer att klä dig i ett undervisnings eller 
forskningssammanhang? Varför? (9b) 

- Har du fått höra som kommentarer gällande ditt utseende och din fysiska person? 
Vilken typ av kommentarer? Från andra kvinnor? Män? (Från studenter, andra 
forskare etc.) (9c) 

- Kommenteras männen i samma utsträckning? Vad får de för kommentarer? (9d) 
- Vad tror du detta beror på? 

Tema 3 – Arbetsuppgifter 

- Hur prioriterar du mellan administrativa uppgifter, forskning/kompetensutveckling, 
undervisning samt övriga arbetsuppgifter? (10a) 

- Är det vanligare att du prioriterar vissa uppgifter framför andra – vad beror det på? 
(10b) 

- Hur upplever du att andra prioriterar? (Kvinnor/män) (10c) 
- Räcker den tiden du har till alla arbetsuppgifter? Om inte, vad blir lidande? (10d) 
- Upplever du att det finns förväntningar på hur du utför/framställer ditt arbete? Vem 

ställer dessa krav/förväntningar? Skiljer sig dessa gentemot andra kvinnor/män? (11a) 
- Upplever du dig stressad på grund av din arbetsbelastning? I förhållande till andra, är 

de mer eller mindre stressade? Skillnad mellan könen? Varför? (11b) 
- Hur delar ni på gemensamt ansvar för t ex diskmaskin, göra kaffe etc.? Finns det 

någon som tar mer ansvar än andra? Vem är det? Varför tror du det är så? (12) 
- Upplever du att det är problematiskt att balansera mellan familjeliv och ditt 

professionella yrkesliv? (13a) 
- Upplever du att andra (män) har samma utmaning i att hantera båda dessa delar? (13b) 
- Vad tror du detta beror på? 

Övrigt 

- För att summera, hur är det egentligen att vara kvinna inom akademin? 
- Är det avslutningsvis något som du vill säga som vi inte kommit in på förut? 
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Operationalisering av intervjufrågor 
  

Fråga Kommentar Källa 

1a, 1b, 1c, 1d Dessa rapporter påvisar att ekonomiska 
förutsättningar kan skilja sig mellan könen och där 
kvinnans förutsättningar ofta är sämre. 

(Riksbankens Jubileumsfond, 2018), 
(AllBright, 2019), (Örebro universitet, 
2017) 

2a, 2b, 2c Forskarna hänför skillnaderna i arbetsvillkor till de 
organisatoriska betingelserna vilka får effekter på 
kvinnors och mäns beteende. De personer som har 
mer makt framhålls ta mer plats medan det 
motsatta gäller för dem med mindre makt. 

(Kanter 1993), (Wahl, 2001), (Acker, 
1990) 
  

3 Vidare fortsätter Acker på Kanters resonemang att 
organisationer ofta präglas av manlig dominans 
och makt. Könsstrukturer och könsskillnader 
skapas och upprätthålls i olika interagerande 
processer.  

(Kanter, 1993), (Acker, 1990) 

4 Dessa forskare påtalar att språkbruket spelar en 
betydande roll i den systematiska produktionen 
och reproduktionen av ojämlika maktförhållanden 
där mannens röst ofta blir överordnad kvinnans. 

(Acker, 1990), (Leathwood, 2006) 
  

5a, 5b, 5c Att innebörder skapas och används för att 
upprätthålla en ordning där kvinnor och män 
tillskrivs olika förutsättningar, uppgifter, roller och 
positioner i samhället. 

(Gillberg, 2018), (SOU 1995:110) 

6 Forskningen visar på att man förväntas uppvisa de 
egenskaper vilka tillskrivits kvinnor och män. 
Detta tar sig i uttryck på så sätt att man förväntas 
ha olika roller och positioner i samhället. 

(Gillberg, 2018), (West & 
Zimmerman, 1987), (Lipman-Blumen, 
1976), (Kanter, 1993) 

7 Studierna påvisar att förutsättningarna för 
avancemang skiljer sig åt mellan könen och där 
män ofta har bättre förutsättningar. 

(Allbrigt, 2019), (Majcher, 2001), 
(Lindberg, Riis & Silander, 2011) 
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8 Enligt forskningen finns det skillnader som kan 
härledas till de organisatoriska betingelserna, 
könsstrukturer och till en kultur där män premierar 
andra män genom exempelvis stängda 
rekryteringar. 

(Allbrigt, 2019), (Majcher, 2001) 
(Lindberg, Riis & Silander, 2011), 
(Acker, 1990) (Kanter, 1993), (Örebro 
universitet, 2017) 
  

9a, 9b, 9c, 9d Forskningen visar på vilka attribut och egenskaper 
den kvinnliga samt manliga kroppen associeras 
med gällande gester och beteende samt utseende- 
och klädmässigt. 

(Leathwood, 2006), (Fitzgerald, 2018), 
(Nielsen, 2016) 
  

10a, 10b, 10c, 
10d 

Visar på att kvinnor ofta prioriterar undervisning 
och administrativa uppgifter före forskning samt 
har en tendens att ta på sig fler uppgifter än vad 
som krävs av dem.  

(Riksbankens Jubileumsfond, 2018) 
(AllBright, 2019), (Örebro universitet, 
2017), (Teelken & Deem, 2013), 
(SOU 2011:1) 

11a, 11b Kvinnor förväntas ofta vara duktiga flickor vilka 
gör och tar på sig mer uppgifter. Förväntningarna 
skiljer sig således mellan kvinnor och män. 

(Nielsen, 2016), (Fitzgerald, 2018), 
(Leathwood, 2006), (SOU 2011:1) 

12 Studierna exemplifierar vilka egenskaper som den 
kvinnliga samt manliga kroppen tillskrivits 
samt att dessa föreställningar upprätthålls genom 
att man på olika sätt medvetet och omedvetet gör 
genus. 

(West & Zimmerman, 1987, 2009), 
(Krishen et al., 2019), (Leathwood, 
2006) (Teelken & Deem, 2013), 
(Nielsen, 2016) 
  

13a, 13b Forskningen visar på att kvinnor tar på sig fler 
uppgifter samt att karriärmöjligheterna indirekt 
straffas för moderskap och barnomsorg. Även att 
akademin i grunden är problematisk (normer, 
strukturer och värderingar) vilket leder till att 
kvinnor inte integreras i högskolan på samma sätt 
som männen. 

(Berggren, 2010), (Majcher, 2001), 
(SOU 1995:110), (Fitzgerald, 2018), 
(Krishen et al., 2019), (Leathwood, 
2006), (Teelken & Deem, 2013) 

 


