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1.   Inledning 

 

 
Under  läsåret  2006/07  utförde  Doktorandrådet1  vid  Örebro  universitet,  med 
finansiellt  stöd  från universitetet,  en enkätstudie bland universitetets doktorander 
(Doktoranders  villkor  vid  Örebro  universitet,  2007).  Syftet  var  att  kartlägga  hur 
doktoranderna  såg  på  villkoren  kring  forskarutbildningen  vid  Örebro  universitet 
och utifrån detta kunna  föra en diskussion om vad som  fungerar bra och vad som 
fungerar mindre bra. 

Enkäten  besvarades  av  sammanlagt  202  doktorander,  vilket  motsvarar  omkring 
hälften  av  doktoranderna  vid Örebro  universitet.  Den  analyserades  utifrån  en  rad 
olika aspekter och presenterades såväl i en skriftlig rapport som muntligt för bland 
annat universitetets Jämställdhetsråd och fakultetsnämnder. 

Ett av de mest slående resultaten var att skillnaden mellan hur de kvinnliga och de 
manliga  doktoranderna  upplevde  sin  situation  var  avsevärd.  Det  övergripande 
mönstret var att kvinnorna var mer missnöjda med sin situation än männen. Från 
både Doktorandrådets och  Jämställdhetsrådets  sida upplevdes därför ett behov av 
att  fördjupa analysen av enkätresultaten utifrån ett mer  fokuserat könsperspektiv. 
Doktorandrådet  ansökte  om  bidrag  från  Jämställdhetsrådet,  som  årligen  delar  ut 
medel  för  jämställdhetsbefrämjande  insatser  på  universitetet,  och  ansökan 
beviljades. Resultatet är den studie som här presenteras.  

En viktig motivation bakom denna utökade studie är att svensk lag ställer höga krav 
på  universitetets  jämställdhetsarbete.  Enligt  Diskrimineringslagen  ska  lärosäten 
”bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt  främja lika rättigheter och möjligheter 
för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett 
kön” (min kursivering). Detta målinriktade arbete inskränker sig inte till arbete mot 
direkt  diskriminering,  utan  diskriminering  inbegriper  enligt  Diskrimineringslagen 
även sådan av  indirekt slag, det vill säga ”att någon missgynnas genom tillämpning 
av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt 
men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön […], såvida inte 
bestämmelsen,  kriteriet  eller  förfaringssättet  har  ett  berättigat  syfte  och de medel 
som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet”. Dessa formuleringar 
gör också avtryck i Örebro universitets egen jämställdhetspolicy för 2007‐2010, som 
slår  fast  att  universitetet  har  ”som  ett  av  sina  viktigaste  mål  att  skapa  de 
förutsättningar som krävs för att förverkliga lika rättigheter och möjligheter för alla 
medarbetare oavsett kön”, och att denna målsättning  ska  förverkligas bland annat 

 
1 Doktorandrådet existerar inte längre eftersom det bildats en regelrätt kårsektion för forskarstuderande vid 
Örebro universitet – Doktorandsektionen. 
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genom  ”aktivt  och  målinriktat  förändringsarbete  som  syftar  till  att  öka 
mjämställdheten mellan kvinnor och  än på arbetsplatsen”. 

Om  det,  som  i  detta  fall,  är  så  att  ett  mönster  identifieras  i  doktorandernas 
erfarenheter  som  tydligt  går  att  koppla  till  kön,  betyder  det  alltså  att  det  på 
universitetet ligger ett stort ansvar att grundligt se över vad det är i sättet på vilket 
forskarutbildningen och institutionstjänstgöringen organiseras som gör att kvinnor 
missgynnas  i  förhållande  till  männen.  Denna  studie  syftar  till  att  höja 
medvetenheten  om  problemen  och  staka  ut  en  riktning  för  vidare  analyser  och 
åtgärder. 

Studien  har  en  kvantitativ  och  en  kvalitativ  del.  Jag  inleder  med  en  systematisk 
kvantitativ  redogörelse  för  de  befintliga  enkätsvaren  utifrån  ett  könsperspektiv. 
Presentationen  är  renodlat  beskrivande,  då  enkätunderlaget  inte  möjliggör  några 
djupare  analyser  av  de  statistiska  sambanden.  Bland  annat  därför  har  jag 
kompletterat  med  en  kvalitativ  studie  baserad  på  en  intervju  med  en  kvinnlig 
doktorand  och  brevväxling  med  ytterligare  tre  kvinnliga  doktorander  vid  Örebro 
niversitet. u
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2.   Kvantitativ redogörelse 
– kön spelar roll 

 
 
Av  de  som  svarade  på  enkäten  var  81  män,  120  kvinnor  och  en  av  okänt  kön. 
Könsfördelningen  bland  samtliga  doktorander  vid  Örebro  universitet  är  ungefär 
50/50 procent, medan enkätdeltagarna alltså utgjordes av cirka 60 procent kvinnor 
och 40 procent män. Enkäten bestod av 64 påståenden samt ytterligare  fem för de 
enkätdeltagare  som  var  knutna  till  en  forskarskola.  De  svarande  fick  välja  ett  av 
alternativen  på  en  fyrgradig  skala  mellan  ”Instämmer  helt”  och  ”Instämmer  inte 
alls”,  alternativt  ”Ej  aktuellt”  eller  ”Vet  ej”.    Svarsalternativen  mellan  de  båda 
extrempositionerna anges i denna presentation som ”Instämmer delvis” respektive 
”Instämmer ganska mycket”.  Jag  redogör nedan  inte  för könsfördelningen  i  svaren 
på  samtliga  påståenden  i  enkäten,  utan  kommer  att  fokusera  på  de  svar  där 
könsskillnaden är som tydligast. 

Det visar sig att könsvariabeln får som starkast utslag på de områden som är av så 
kallad  psykosocial  karaktär,  vilket  gör  att  de  kommer  att  utgöra  primärt  fokus  i 
denna  redogörelse  och  som  en  följd  även  i  den  kvalitativa  delstudien.  Det 
genomgående  mönstret  är  att  kvinnornas  psykosociala  situation  är  sämre  än 
männens,  ibland avsevärt. Min redogörelse kommer också mer specifikt att beröra 
kvinnors  respektive  mäns  upplevelser  av  handledarrelationen  och  av 
forskarskolorna. 

Jag har valt att vara generös med diagram och redovisa alla variabler jag går igenom 
i  både  text  och  bild.  I  vissa  fall  kontextualiserar  jag  och  lyfter  jag  fram  möjliga 
förståelser av resultaten. 
 
.1 Stress 2

Stress  är  en  god  indikator på hur det  egentligen  står  till  på  en  arbetsplats. Därför 
kan  det  tyckas  problematiskt  att  den  ganska  utbredda  uppfattningen  att  tillvaron 
som doktorand är stressande utan tvekan beläggs av enkätstudien. Det framkommer 
att stressnivån också i hög utsträckning är könsbestämd. Så mycket som var fjärde 
kvinnlig svarande (25 procent)  instämmer inte alls  i påståendet ”Stressnivån är på 
acceptabel nivå”, jämfört med mindre än var tionde man (9 procent). 



 
Intressant att beakta här är att kvinnorna, trots sin höga stressnivå, i något mindre 
utsträckning  än  männen  upplever  att  ”andra  aktiviteter  på  arbetet/institutionen” 
inkräktar  på  deras  avhandlingstid  (se  diagrammet  längre  ner).  Detta  kan  delvis 
förklaras  av  att  en  större  andel  av  de  manliga  än  de  kvinnliga  svarandena 
överhuvudtaget innehar institutionstjänstgöring – på påståendet ”I praktiken lägger 
jag  ner  högst  20  procent  av min  tid  till  institutionstjänstgöring”  uppgav  nämligen 
hälften  av  kvinnorna  ”Ej  aktuellt”  jämfört  med  38  procent  av  männen.  Denna 
skillnad  kan  i  sin  tur  förklara  att  det  är  fler  män  (27  procent)  än  kvinnor  (20 
procent)  som  uppger  att  institutionstjänstgöringen  långt  ifrån  håller  sig  inom  20‐
procentsramen (se diagrammet längre ner). Kvinnornas relativt starkare upplevelse 
av  stress  kan  med  andra  ord  inte  förklaras  av  vanligen  stressande  faktorer  som 
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institutionstjänstgöringen. 

Dock är det ett väldokumenterat  faktum att kvinnor generellt  tar ett större ansvar 
än män för det obetalda arbetet, en faktor som självklart påverkar stressnivån även 
på jobbet. Att en arbetsplats inte är välanpassad till människor som till exempel har 
ansvar  för  att  hämta  barn  på  dagis  är  ett  klassiskt  exempel  på  indirekt 
diskriminering,  i  den  bemärkelsen  att  det  slår  hårdare  emot  gruppen  kvinnor  än 
gruppen män, på grund av  strukturerna utanför  arbetsplatsen.  I  enkäten berördes 
denna problematik genom att enkätdeltagarna  fick  förhålla  sig  till påståendet  ”Det 
finns förståelse för min totala livssituation som doktorand, t.ex. vad gäller möjlighet 
till  föräldraledighet,  vård  av  sjukt  barn  etc”.  Inte  helt  oväntat  framträder  här  en 
tydlig  könsskillnad  –  medan  32  procent  av  kvinnorna  inte  alls  eller  bara  delvis 
instämmer  i  påståendet  är  motsvarande  siffra  för  männen  15  procent  (se 
diagrammet  längre  ner).  Resultatet  kan  tolkas  på  olika  sätt.  Å  ena  sidan  är  det 

 



sannolikt  så  att  det  för  kvinnor  i  högre  utsträckning  än  för  män  finns  faktorer 
utanför  arbetet  som  det  så  att  säga  krävs  ”förståelse”  för.  Å  andra  sidan  skulle 
resultatet också kunna tyda på att män möter mindre motstånd än kvinnor när de 
lägger  ner  tid  på  sina  föräldraplikter.  En  sådan  tolkning  saknar  emellertid  säker 
grund. 
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2.2 Stöd och ”vi‐känsla” 

En  central  arbetsmiljöfaktor  är  upplevelsen  av  stöd  och  tillhörighet.  Därför  är  det 
allvarligt  att detta  inte är något givet bland doktoranderna vid Örebro universitet, 
och framför allt inte för kvinnorna. Bland dem som instämmer helt i påståendet ”Jag 
har  stöd  i  mitt  forskningsarbete  av  doktorandgrupp/forskargrupp”  är 
könsfördelningen jämn, men på det hela taget tenderar de kvinnliga svarandena att 
instämma i lägre grad. Medan 14 procent av kvinnorna inte alls upplever att de har 
stöd i sitt arbete är motsvarande siffra för männen 9 procent (se diagrammet längre 
ner). Det bör nämnas att några av enkätdeltagarna uppgav att de var missnöjda med 
hur frågan var ställd, eftersom de menade att svaret blir olika beroende på om det är 
stödet från ”doktorandgrupp” eller ”forskargrupp” som ska värderas. 

Förhållandet till de seniora forskarna specifikt behandlades emellertid också genom 
att  enkätdeltagarna  fick  förhålla  sig  till påståendet  ”Det  finns en  ’vi‐känsla’ mellan 
doktorander  och  seniora  forskare”.  Där  framträdde  en  mycket  väsentlig  skillnad 
mellan  könen,  då mer  än  var  femte man  (22  procent)  instämde  helt  jämfört med 
bara var tionde kvinna (10 procent) (se diagrammet längre ner). 
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2.3 Respekt för sitt arbete 

Kopplad till frågan om stöd och ”vi‐känsla” är den om huruvida man upplever att ens 
arbete  respekteras.  Här  framträder  avsevärda  könsskillnader  –  8  procent  av  de 
kvinnliga svarandena uppger att de inte alls får respekt från sitt arbetslag för det de 
gör  som doktorander. Bland männen är motsvarande  siffra bara 1 procent. Det  är 
också  många  fler  kvinnor  än  män  som  bara  delvis  instämmer  i  att  deras  arbete 
espekteras (23 respektive 11 procent). r

 

 

 

2.4 Kränkning 

När vi sedan tar oss in på området kränkning av personliga skäl, är svarsresultaten 
knappast  mindre  upplyftande.  På  påståendet  ”Jag  har  aldrig  blivit  kränkt  som 
doktorand  av  personliga  skäl”  svarade  hela  18  procent  av  kvinnorna  ”Instämmer 
inte alls” medan bara 60 procent instämde helt. För männen är motsvarande siffror 
6  respektive  74  procent.  Även  oaktat  könsdimensionen  är  dessa  resultat 
alarmerande – en arbetsmiljö där närapå hälften av kvinnorna och en  fjärdedel av 
männen inte helt och fullt känner sig fria från kränkande behandling kan långt ifrån 
anses god. Men det är  extra  allvarligt  att  könet  spelar  så  stor  roll  för om man har 
pplevelser av kränkning eller inte.  
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2.5 Upplevelser av orättvisa  

Om  doktorander  känner  sig  orättvist  behandlade  av  sitt  arbetslag  bör  det  likaså 
betraktas som ett allvarligt problem. Det är därför oroande att det inte är fler än 36 
procent  av  de  manliga  och  27  procent  av  de  kvinnliga  doktoranderna  som  helt 
instämmer  i  att  de  känner  sig  rättvist  behandlade  av  sitt  arbetslag.  Även  om 
könsskillnaden  inte  är  enorm  i  denna  svarskategori,  syns  den  mycket  tydligt  om 
man  jämför  kvinnornas  och  männens  svarsskillnader  i  kategorierna  ”Instämmer 
delvis” och ”Instämmer inte alls” (se diagrammet längre ner). 

Könsdifferentierade  upplevelser  av  rättvisa/orättvisa  framkommer  också  i 
enkätdeltagarnas  svar  på  påståendet  ”Doktorander  vid min  institution har  samma 
villkor  för  resor,  inköp  av  litteratur  etc”,  där  15  procent  av  männen  svarat 
”Instämmer inte alls”  jämfört med 34 procent av kvinnorna (se diagrammet längre 
ner).  Så  som  enkätfrågan  är  ställd  finns  ingen möjlighet  att  utröna  om  kvinnorna 
upplever  att  de  åtnjuter  sämre  villkor  än  just  de manliga  doktoranderna, men  av 
svarsresultatet kan man ändå dra  slutsatsen  att  orättvisorna oftare verkar drabba 
vinnor än män och därmed anta att de, åtminstone delvis, också beror på kön. k
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Det  enda  påståendet  i  enkäten  som  explicit  förhåller  sig  till  kön  är  det  som  lyder 
”Extrauppdrag  för  doktorander  (t.ex.  av  administrativ  karaktär)  är  lika  fördelade 
mellan  könen”.  Intressant  nog  har  de  kvinnliga  och  manliga  svarande  även  här 
skilda  uppfattningar:  medan  17  procent  av  männen  instämmer  helt  i  att 
fördelningen  är  rättvis  är  det  bara  8  procent  av  kvinnorna  som  håller  med,  och 
medan  bara  1  procent  av  männen  helt  avfärdar  påståendet  är  det  7  procent  av 
kvinnorna som helt och fullt hävdar att uppdragen inte fördelas lika mellan könen. 
Detta  stämmer väl överens med  jämställdhetsforskaren Liisa Husus  iakttagelse  att 
”[k]vinnor och män i akademin verkar ha mycket olika – ofta direkt polariserade – 
tolkningar  vad  gäller  vilken  betydelse  könstillhörighet  har  inom  den  akademiska 
världen”  (2005: 13). Det är också en utbredd  insikt bland könsteoretiskt  inriktade 
forskare att det underordnade könet, som ju på grund av sitt kön upplever problem 
och  ofta  lidande,  logiskt  nog  tenderar  att  varsebli  könets  betydelse  i  högre 
tsträckning än de personer vars kön bara ger dem fördelar. u

 

 
 

2.6 Konflikthantering 

Centralt för en god arbetsmiljö är organisationens förmåga att hantera konflikter. I 
enkätsvaren  framträder en könsskillnad även  i detta arbetsmiljöhänseende. Det är 
överlag  få  av  de  svarande  som  tycker  att  konflikter  överhuvudtaget  hanteras  och 
löses på institutionen, vilket är anmärkningsvärt. Generellt är emellertid kvinnorna 
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än mer negativa än männen – var femte kvinna svarar ”Instämmer inte alls” jämfört 
ent av männmed 14 proc en och fler kvinnor än män instämmer bara delvis. 

Här  kan  de  svarandes  uppgifter  självklart  inte  tolkas  som  en  indikation  på  hur 
konflikthanteringen generellt ser ut på enkätdeltagarnas institutioner; det är ju inte 
troligt  att  de  kvinnliga  svarandena  i  högre  utsträckning  än  de  manliga  tillhör 
institutioner som i största allmänhet är dåliga på konflikthantering. Snarare är det 
någonstans  i  kvinnornas  specifika  position  som  kvinnor  i  förhållande  till 
institutionens  konflikter  och  (avsaknad  av)  konflikthantering  som  förklaringen 
måste sökas.  I  linje med mitt resonemang om kvinnors  tendens att vara varse kön 
som organisatorisk princip i högre grad än män, är det också allmänt så att personer 
med underordnade positioner är de som tenderar att känna av de konflikter som en 
organisation  lider  av,  eftersom det  är  de  som hamnar  i  kläm, medan  de med mer 
makt  kan  skjuta  konflikten  ”neråt”  i  organisationen  och  därmed  varken  känna  av 
eller  kännas  vid  den.  Det  är  en  förklaring  till  att,  som  Liisa  Husu  påpekar, 
”[k]vinnliga akademiker förefaller observera och bemöta någonting som de flesta av 
eras manliga kollegor inte ser eller bemöter” (2005: 13). d
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2.7 Inflytande  

 Även vad gäller upplevelsen av inflytande och lyhördhet inför negativa och positiva 
synpunkter  på  utbildningen,  framträder  i  enkätsvaren  en  könsskillnad.  Medan  6 
procent av de manliga enkätdeltagarna inte alls tycker att de har inflytande över sin 
utbildning är motsvarande siffra för kvinnorna 14 procent.  

 



 

 

 

 

 
 

2.8 Sjukskrivning 

Studie  efter  studie  visar  att  arbetsmiljöer  präglade  av  konflikter,  svagt  inflytande 
och olika former av stress gör människor sjuka (t.ex. Holmgren, 2008). Det är därför 
inte,  givet  de  resultat  jag  presenterat  ovan,  förvånande  att  könsskillnader 
framträder  i  svaren  på  påståendet  ”Jag  har  varit  sjukskriven/hade  behövt  vara 
sjukskriven p.g.a. en svår situation som doktorand”. Medan det är ungefär lika stor 
andel män som kvinnor som inte alls instämmer, finns en tydlig könsskillnad bland 
dem  som  instämmer  helt:  14  procent  av  kvinnorna,  jämfört  med  4  procent  av 
männen. Överhuvudtaget måste det ses som mycket allvarligt att inte mer än hälften 
både av kvinnorna och av männen helt och fullt kan instämma i att de inte har behov 
av att sjukskriva sig – observera – på grund av en svår situation som doktorand. Och 
att  dessutom  mer  än  var  sjunde  kvinnlig  svarande  helt  instämmer  i  att  hon  har 
varit/hade behövt vara sjukskriven på grund av sin arbetssituation är så klart inget 
nnat än alarmerande. a
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2.9 Handledning 

Redan i den första rapporten om doktorandenkätens resultat  lyftes könskillnader i 
upplevelsen  av  handledningen  fram.  Handledningen  är  en  mycket  central  del  i 
avhandlingsarbetet  och  att  kvinnor  upplever  större  problem än män med  flera  av 
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handledningens aspekter måste därför ses som en central problematik. 

I de fyra diagrammen nedan belyses upplevelsen av handledningen ur olika vinklar, 
där kvinnornas erfarenheter systematiskt är mer negativa än männens. Sju procent 
av kvinnorna uppger att de  inte alls  får handledning  i den omfattning de behöver, 
jämfört med 1 procent av männen. Medan 43 procent av kvinnorna instämmer helt i 
att  deras  handledare  läser  deras  texter  inom  rimlig  tid,  är motsvarande  siffra  för 
männen  56  procent.  Samma  glapp  mellan  kvinnliga  och  manliga  svarande 
framträder i svaren på påståendet ”Min handledare visar intresse och engagemang i 
mitt  avhandlingsarbete”,  vari  46 procent  av kvinnorna och 59 procent  av männen 
instämmer helt. Slutligen tycker männen även i högre grad än kvinnorna att de får 
konstruktiv  kritik  och  feedback  från  sin  handledare  –  51  procent  av  männen 
instämmer helt  jämfört med 38 procent av kvinnorna. Mönstret är med andra ord 
tydligt. 
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2.10 Forskarskolorna 

En  liten  del  av  doktorandenkäten  riktade  sig  uteslutande  till  de  som  tillhör 
forskarskolor,  vilket  var  47  av  de  svarande,  varav  20  män  och  24  kvinnor.  Här 
framträder vissa intressanta, och till viss del till synes motstridiga, resultat. För det 
första visar sig mycket stora könsskillnader vad gäller upplevelsen av tillhörighet till 
forskarskolan kontra institutionen – 30 procent av kvinnorna jämfört med bara 10 
procent  av  männen  instämmer  helt  i  att  de  känner  starkare  tillhörighet  till 
forskarskolan än  institutionen. Andelen män som  inte alls  instämmer, det vill  säga 
som  absolut  känner  större  tillhörighet  till  institutionen,  är  så  mycket  som  55 
procent jämfört med 22 procent av kvinnorna. 

Av detta kan man  lite  försiktigt dra den preliminära slutsatsen att  forskarskolorna 
generellt  är  mer  kvinnovänliga  än  institutionerna,  vilket  är  något  som  vore 
intressant  och  väsentligt  att  utforska  vidare.  Att  forskarskolorna  generellt  är mer 
kvinnovänliga  än  institutionerna  betyder  emellertid  inte  nödvändigtvis  att  de  är 
jämställda.  Kvinnorna  visar  till  exempel mycket  större missnöje  än männen  inför 
hur de olika ämnena värderas i forskarskolan – det är bara 4 procent av kvinnorna 
som  instämmer  helt  i  att  forskarskolan  värderar  alla  ämnen  lika  jämfört  med  20 
procent  av  männen.  Dessutom  är  männen  mer  positiva  till  forskarskolorna  som 
faktor för deras avhandlingsarbete – 45 procent av dem instämmer helt i påståendet 
”Jag ser  forskarskolan som en  tillgång  för mitt  avhandlingsarbete”  jämfört med 26 
procent  av  kvinnorna.  Här  måste  dock  tilläggas  att  även  männens  svar  är 
anmärkningsvärt negativt. 
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3.   Kvalitativ fördjupning 
– diskrimineringens mekanismer 
 
 

För att i någon mån fördjupa förståelsen av vad det kan vara för slags könsbestämda 
mekanismer som ligger bakom de könsdifferentierade enkätsvaren, har jag utfört en 
intervju  med  en  kvinnlig  doktorand  samt  brevväxlat  med  tre  övriga  kvinnliga 
doktorander.  Jag  fick  tag  på  de  fyra  kvinnorna  genom  en  e‐postlista  för 
forskarstuderande vid Örebro universitet. 

Intervjun  och  brevväxlingen  hade  det  uttalade  syftet  att  behandla  kvinnornas 
erfarenheter  av  att  vara  just  kvinnliga  doktorander,  men  fokuserade  även  rent 
allmänt på framför allt psykosociala aspekter av deras situation, då dessa framstått 
som särskilt problematiska för gruppen kvinnor i analysen av enkätsvaren. Det som 
kommer fram i intervjun och breven kan inte på något vis ses som representativt för 
kvinnliga  forskarstuderandes  erfarenheter  vid  Örebro  universitet.  Tvärtom  är  det 
sannolikt att de kvinnor som ställde upp på att  intervjuas eller svara per e‐post på 
mina frågor hade funderat mer än andra över sin situation som kvinnlig doktorand 
och att dessa funderingar sprungit ur en erfarenhet av att deras situation på något 
vis  är problematisk. Vad  jag  är ute  efter  är  emellertid  inte  att  ge  en  representativ 
bild utan av att ge förutsättningar för en fördjupad, kvalitativ förståelse av vad det är 
för slags processer som kan ligga bakom de könsmässiga skillnaderna i statistiken. 
Dessa är så klart inte heltäckande, utan får närmast betraktas som illustrationer. 

Ett  generellt problem med att beskriva och  analysera diskrimineringsprocesser  är 
att  dessa  till  själva  sin  natur  är  icke‐entydiga  –  det  är  till  och  med  ofta  denna 
tvetydighet  som  gör  dem  så  effektiva.  Därför  går  det  inte  utan  svårigheter  att 
separera ut de aspekter i dessa informanters berättelser som har med kön att göra 
och de som inte har det. För att belysa denna viktiga problematik vill jag citera en av 
brevinformanterna  i  Liisa  Husus  stora  studie  om  dold  diskriminering  i  den 
inländska akademin. Kvinnan är senior forskare inom humaniora. f

 

It is difficult to separate discrimination off from the rest of the tapestry of life. 
The dynamic core of discrimination is in its entangled and dispersed forms, the 
reasons and effects of which are only partly known even to those involved.  The 
mechanisms of discrimination  remain  vital  and  influential because  the  forms 
they  take  and  situations  are  often  vague  and  ambiguous.  It  is  difficult  to 
separate  forms of discrimination, and how difficult  it  is to claim something to 
be  discrimination  or  interpret  somebody’s  subjective  feelings  to  be  (more) 
general. On the other hand, the most real truth, what some of your informants 
can give you, is her truth, the subjective one. 

(citerat i Husu, 2001: 128) 
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Åtminstone vissa av de erfarenheter som beskrivs nedan skulle så klart,  isolerade, 
kunna  vara  mäns  likaväl  som  kvinnors.  På  grund  av  det  fundamentalt  mellan‐
mänskliga  elementet  i  diskriminering  kan  man  heller  inte  komma  ifrån  det 
subjektiva  elementet  och  det  är  därför  lönlöst  att  leta  efter  något  slag  obesudlad 
objektiv  sanning  om  könsvillkoren  vid  Örebro  universitets  forskarutbildning.  Det 
enda  sättet  att  komma  åt  den  psykosociala  nivå  som  visat  sig  vara  så  kraftfullt 
könsstrukturerad  är  genom  den  metodologiska  snårskog  där  den  subjektiva 
upplevelsen intar en central plats. 

Av  anonymitetsskäl  presenterar  jag  inte  de  olika  kvinnornas  utsagor  individuellt 
utan ”i klump”. Om en och samma person är källa till flera olika uttalanden som jag 
tar upp, kommer detta alltså inte att framkomma.  Av anonymitetsskäl undviker jag 
också i vissa fall att skriva ut detaljer och specificeringar. Dessa två grepp kan tyvärr 
ibland  försvaga  förutsättningarna  för klarhet, överblick och  förståelse. Det är dock 
ett  pris  läsaren  måste  betala  för  att  få  ta  del  av  berättelserna  på  ett  sätt  som 
upprätthåller  kvinnornas  anonymitet,  vilken  vissa  av  kvinnorna  var  mycket 
angelägna om att inte röja. 

Intervju‐  och  brevmaterialet  presenteras  utifrån  olika  teman  som  framträder  som 
problematiska  i  kvinnornas  berättelser.  Jag  kommer  kontinuerligt  att  tolka 
materialet  med  hjälp  av  hänvisningar  till  tidigare  könsteoretisk  organisations‐
orskning. f

 

3.1 Stress och brist på stöd 

Alla kvinnorna uppger att de ofta är stressade, en del beroende på tidsbrist, andra 
mest  beroende  på  prestationsångest.  En  av  kvinnorna  kombinerar  sin 
doktorandtjänst  med  en  undervisningstjänst  som  ger  upphov  till  stark  stress. 
 

Min arbetssituation är oacceptabel. Jag är oerhört stressad. Jag har för mycket 
arbetsuppgifter på min undervisningsdel och man  får hela  tiden höra att det 
måste  genomföras  annars  drabbar  det  studenterna.  Samtidigt  som  det  är 
väldigt stressande att vara doktorand med tidspress och kunskapskrav.  

 
En annan kvinna säger att hon ”varit fruktansvärt stressad vissa perioder – inte tids‐ 
utan  prestationsstressad”  och  att  det  hade  mycket  att  göra  med  att  de  seniora 
forskarna  i  hennes närhet  inte  var  intresserade  av  eller  förstod hennes  forskning: 
”Jag  uppfattar  att  de  inte  förstår  vad  jag  gör.  Jag  har  valt  ’fel  teoretiker’  och  gjort 
alltför kritiskt inriktade ämnesval”. Nu har hon dock andra personer i sin omgivning 
som ger henne stöd, vilket minskat stressen. 

På  frågan om hur deras  självförtroende påverkats av erfarenheten som doktorand 
svarade  en  av  kvinnorna  att  hennes  självförtroende  stärkts  av  de  ökade 
kunskaperna.  I  övrigt  var  svaren  nedslående.  En  av  kvinnorna  säger  att  hennes 
självförtroende ”går väldigt mycket upp och ner. Det är verkligen berg och dalar”. En 
nnan svarar: a
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diskrimineras, så tenderar de att skylla sina misslyckanden på sig själva. 

Bland annat på grund av situationers inneboende tvetydighet är så klart omöjligt att 
avgöra huruvida det är könsbetingat att de specifika  informanter som citeras ovan 
fått  mindre  stöd  och  bekräftelse  än  de  hade  behövt  för  att  känna  sig  trygga  och 
tillfreds. Vad informanternas utsagor emellertid visar är att stöd och uppmuntran är 
centrala faktorer för den psykiska hälsan, vilket gör att bristen på dessa är en fråga 
att ta på största allvar. Som framgått ovan visar ju också enkätsvaren att kvinnorna 
upplever att de får mindre stöd och respekt för sitt arbete. 

 

Jag har nog aldrig haft ett så svajigt självförtroende som nu. Ena dagen får man 
beröm,  stöttning och växer som person  för att nästa dag  få höra att det  inte 
blev så bra som det borde och ’kan det bero på avsaknad av kompetens  inom 
området..?’ 

 
Hur  viktigt  stöd  och  uppmuntran  kan  vara  för  självförtroendet  belyses  också  i 
öljande berättelse: f

 

I början av min doktorandtid hade jag en konstant undran om jag var tillräckligt 
bra. Jag ville på nåt vis ha bekräftelse på att jag var bra. Det var viktigt för mig 
att de seniora forskarna trodde på mig, jag behövde den bekräftelsen. Nu mår 
jag bättre för nu känner jag att jag fått tydliga tecken på att jag duger. 

 
Kvinnan berättar vidare att det ligger ett extra värde i att bli bekräftad av en manlig 
senior, men att det  i och  för sig kan bero på att alla seniorer  i hennes omedelbara 
närhet är män. 

Den  könsteoretiska  organisationsforskningen  betonar  att  det  inte  bara  är  aktiva 
skadliga  handlingar  som  bör  räknas  in  i  arsenalen  av  könsdiskriminerande 
eteenden, utan att så kallade ickehändelser är minst lika centrala: b

 

Vad som händer kan egentligen vara att ’ingenting händer’ eller att någonting 
som  borde  hända  i  ens  karriär  inte  händer: man  blir  inte  sedd,  hörd,  läst, 
refererad eller citerad, inbjuden, uppmuntrad, får inte stöd, blir inte validerad. 

(Husu, 2005: 25) 

 

Prestationsångest, stress och dåligt självförtroende kan ses som konsekvenser av för 
lite  stöd  och  uppmuntran,  och  enligt  Liisa  Husu  utgör  denna  könsstrukturerade 
frånvaro  av  olika  former  av  uppmuntran  och  stöd  en  central 
diskrimineringsmekanism  inom  universitetsvärlden.  ”Att  observera,  bli  medveten 
om, besvara eller motarbeta sådana  icke‐händelser är  förstås väldigt  svårt  för den 
som blir  drabbad,  ofta  rentav  omöjligt”,  betonar  hon  (2005:  26). Hon  lyfter  också 
fram  att  diskrimineringssituationer  ofta  präglas  av  en  situationell  tvetydighet  som 
gör  att  det  är  omöjligt  att  säkert  fastställa  att  diskriminering  verkligen  ägt  rum, 
eftersom  en  persons  misslyckande,  stress  eller  dåliga  självförtroende  lika  gärna 
skulle kunna ha att göra med personens egna brister. I experiment utförda av Karen 
Ruggiero och Donald Taylor (1995) visade det sig att så länge personer som utsätts 
för  diskriminering  inte  med  hundra  procents  säkerhet  kan  fastställa  att  de 
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3.2 Förminskanden och  rakasserie  

I  mitt  material  framkommer  exempel  på  ”trakasserier  och  könskränkande 
behandling”  (Andersson,  2007: 45). Det  som utmärker  könskränkande behandling 
är att den riktas ”specifikt mot en kvinna för att hon är kvinna. Det blir könsspecifikt 
eftersom  det  cirkulerar  kring  det  som  man  vanligen  refererar  till  som  typiska 
problem för kvinnor, med avseende på föreställningar om hur kvinnors liv vanligen 
tar sig uttryck” (2007: 47). Ett klassiskt exempel är kommentarer som anspelar på 

t r

klädsel. 

En  av  informanterna  berättar  att  hon  från  en  av  sina  manliga  överordnade  flera 
gånger fått utstå kommentarer som anspelar på hennes person eller utseende. Hon 
berättar  att  en anledning  till  att dessa kommentarer  är  så plågsamma är  att de  är 
svåra att tolka på ett entydigt sätt. 

 
Man  kan  inte  riktigt  sätta  fingret  på  vad  det  är  som  avses med  gliringarna. 
Därför  är det  svårt  att  reagera  just när det händer. Efteråt  funderar man på 
händelsen och undrar om det var en pik eller bara en klumpig kommentar. 

 

Här ser vi alltså ett tydligt exempel på den situationella tvetydighet som litteraturen 
om diskriminering lyfter fram, och hur just denna tvetydighet är en avgörande orsak 
till obehaget. 

Kvinnan berättar att hon är övertygad om att det finns en könsdimension i mannens 
eteende. b

 

Jag tror inte han hade gjort så mot en manlig doktorand. Det är en stark känsla 
jag har. Jag upplever det verkligen som en slags utstuderad förtryckarteknik. 

 

Det  som  denna  kvinna  vittnar  om  är  vad  man  inom  den  könsteoretiska 
organisationsforskningen  brukar  kalla  dold  diskriminering.  Till  skillnad  från  subtil 
diskriminering,  som  kännetecknas  av  osynlighet  i  så  måtto  att  den  utgörs  av  ett 
beteende som internaliserats och uppfattas som normalt –  till exempel nedlåtande 
ridderlighet  (Husu,  2005)  –  utgörs  dold  diskriminering  av  ”ojämställd  och 
skadlig/nedsättande  behandling  av  kvinnor,  som  är  dold,  avsiktlig  och medveten, 
och  ofta  har  illvilliga  motiv  bakom  sig”  (Benokraitis  och  Feagin  citerade  i  Husu, 
2005:  17).  Den  kvinnliga  informanten  berättar  just  att  hon  upplevde  det  som  en 
systematisk och medveten behandling från den manliga professorns sida. 

Idag känner kvinnan att hon kan hantera detta beteende, dels  för att hon på olika 
sätt gjort sig mer oberoende från den manlige senioren, dels för att hon fått stöd från 
en annan person kring hur hon ska hantera mannens beteende och kunna säga ifrån. 
Men,  tillsammans med andra problem i hennes miljö, gjorde dessa  trakasserier att 
on mådde mycket dåligt i inledningsfasen av sin doktorandtid. h
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I början påverkade det mig väldigt negativt. Jag kände mig inte trygg. Jag hade 
ständigt  ont  i  ryggen  och  ibland  bröt  jag  ihop  hemma.  Jag  var  också  ganska 
rädd, innan jag fått struktur på vem jag kunde och inte kunde lita på. Jag kände 
mig utsatt. Jag drog mig  för kontakter med vissa personer som  jag egentligen 
var tvungen att ha kontakt med på grund av mina arbetsuppgifter. Det hände 
ofta att  jag sköt upp att uträtta något om det krävde att  jag tog kontakt med 
någon person som jag upplevde som obehaglig. 

 

En  av  informanterna  berättar  att  hon  tillhör  en  miljö  där  ”det  känns  som  något 
underförstått  att  tjejer  inte  ska  vara  för  kaxiga,  det  vill  säga  de  ska  inte  prata  för 
ycket”. Hon berättar om första gången hon kände av denna oskrivna regel: m

 

Det var vid ett av de första mötena jag deltog i här på universitetet som jag tog 
jag till orda och då direkt fick en avsnoppande kommentar från en av de äldre 
männen. Jag upplevde det verkligen som att jag blev oskadliggjord. Jag tror att 
han tyckte att jag som ny, ung kvinna var för kaxig när jag tog till orda. Genom 
att  liksom vara som vanligt så var  jag  för mycket  för honom – och  jag är  inte 
särskilt kaxig i min framtoning. Inte heller är jag särskilt känslig av mig så att jag 
uppfattar  minsta  lilla  som  ett  försök  att  oskadliggöra  mig;  jag  tillhör  den 
kategorin  tjejer  som  aldrig  tidigare  upplevt  att  jag  utsatts  för 
könsdiskriminering. Inte förrän jag kom till universitetet. 

 
Upplevelsen av att det finns oskrivna regler om hur man får bete sig, som varierar 
med  ens  kön,  ligger  väl  i  linje med  den  könsteoretiska  organisationsforskningens 
resultat. Att en kvinna upplevs som otillbörligt ”kaxig” bara genom att ta sig ton på 
ett möte där hon formellt sett är tänkt att delta, kan förstås endast utifrån insikten 
om  att  vad  som  betraktas  som  normalt  och  lagom  är  starkt  könsbestämt.  Anneli 
Andersson  beskriver  koncist  hur  kvinnors  handlingsutrymme  kringskärs  genom 
enna typ av oskrivna regler: d

  

[K]vinnor  som  agerar utanför det  förväntade beteendet och  som bryter mot 
föreställningar om hur kvinnor ska bete sig bryter mot villkoren som, medvetet 
eller  omedvetet,  har  stipulerats  för  att  kvinnor  ska  få  tillgång  till 
organisationens resurser. 

(2007: 50) 

 
En  av  kvinnorna,  som  överlag  inte  upplever  några  problem  som  hon  kan  se  som 
könsrelaterade, berättar ändå om vissa upplevelser av att personer försökt, som hon 
ttrycker det, ”härska”: u

 

Jag har  inte  funderat så mycket på om det har att göra med att  jag är kvinna 
eller inte, men jag har vid ett par tillfällen fått sätta stopp för försök att härska, 
eller vad man ska kalla det, genom  försök att smickra eller komma otillbörligt 
nära – med  tanke på vår strikt yrkesmässiga  relation. Det har handlat om att 
personen  till  exempel  börjat  stryka  hårslingor  ur mitt  ansikte mitt  under  ett 
samtal och annat i den stilen. 
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Det finns så klart en rent kvantitativ dimension i den manliga dominansen. Även om 
kvinnorna numera dominerar numerärt bland doktoranderna (58 procent år 2007) 
på  Örebro  universitet  och  andelen  kvinnliga  lektorer  år  2007  var  uppe  på  45 
procent,  utgjordes  samma  år  80  procent  av  universitetets  professorer  av  män.  I 

 

3.3 Strukturell mansdominans 

En  av  kvinnorna  känner  en  stark  aversion mot  sin miljö  som helhet,  på  grund  av 
ess allmänna ”gubbighet”: d

 

Det är en väldigt gubbig miljö, där man som kvinnlig doktorand i synnerhet inte 
ska förvänta sig att göra annat än sitta snällt och tyst på mötena och höra på 
gubbarna.  Det  värsta  är  att  det  inte  bara  är  kvinnliga  doktorander  som  blir 
förbigångna utan även kvinnliga professorer och icke‐vita seniora män.  Miljön 
domineras av ett tätt nätverk av personer som skaffar resurser och positioner 
åt varandra på ett mycket obehagligt sätt. 

 
Här  blir  könsrelationernas  strukturella  karaktär  tydlig  –  de  seniora  kvinnornas 
svaga  position  drabbar  indirekt  även  de  kvinnliga  doktoranderna  som  grupp 
eftersom  det  är  de  äldre  kvinnorna  som,  enligt  denna  informant,  är  de  som  kan 
förväntas ta strid för de yngre kvinnorna.  

En  annan  av  informanterna  berättar  om  hur  beteendena  hos  några  få  män  på 
maktpositioner  ger  återklang  i  hela miljön,  även  om de  flesta  individerna  i miljön 
inte aktivt beter sig illa. Hon säger att många kvinnor i miljön upplever att de män 
som  i  direkt  mening  är  ”oproblematiska”  ändå  hjälper  till  att  ”upprätthålla  den 
struktur som gör det möjligt för männen på nyckelpositioner att trycka ner andra”. 
Kopplat till det är att det i stort sett bara är de yngre männen i miljön som tids nog 
lir upptagna av de seniora männens krets, medan kvinnorna hamnar utanför. b

 

Jag vet  inte om det är så att dessa yngre killar blir rekryterade av de äldre för 
att de inte utmanar ordningen eller om det är så att de tas upp och med tiden 
skolas in i de seniora männens sätt att tänka. 

 
I  båda  dessa  kvinnors  berättelser  framstår  manlig  homosocialitet  som  ett 
nyckelbegrepp.  Anna  Wahl,  Charlotte  Holgersson,  Pia  Höök  och  Sophie  Linghag 
2001) beskriver det så här: (

 

Homosocialitet  innebär  att  en  organisationskultur  präglas  av  att män  väljer 
män  i organisationen. Det handlar om mäns samförstånd på arbetsplatser, ett 
slags allians som  innehåller en mening som går utöver att männen är kolleger 
och  vänner.  Denna  djupare  samförståndsmening  är  kopplad  till  männens 
relativa överordning som kön. […] Homosocialiteten kan inkludera män ur olika 
hierarkiska  skikt  [och]  garanterar  alla  [män]  en  tillhörighet  i  ’den  högre 
värderade kategorin’. 

(2001: 146) 
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regeringens  regleringsbrev  ålades  Örebro  universitet  att  minst  36  procent  av  de 
professorer  som  anställdes  under  2005‐2008  skulle  vara  kvinnor;  utfallet  blev 
emellertid inte mer än 13 procent under 2005 och 2006 och 19 procent under 2007 
(Jämställdhetsrådet Örebro universitet,  2007). En grundläggande  insikt  som  ligger 
till  grund  för  jämställdhetsarbete  i  olika  organisationer  är  att  jämnare 
könsfördelning på toppositioner, exempelvis bland professorer, inte bara är en fråga 
om rättigheter för de kvinnor som kämpar om just toppositionerna – hur makten är 
könsässigt fördelad bland dem högst upp i hierarkin påverkar också dem längre ner 
i  hierarkin.  Begreppet  manlig  homosocialitet  är  ett  sätt  bland  flera  att  förklara 
denna strukturella relation. 

En av informanterna gör själv, utifrån sina egna erfarenheter av att bli nedtryckt av 
anliga seniorer, en analys av könets betydelse i den akademiska organisationen: m

 

I den ena av de miljöer jag är knuten till – men inte i den andra – upplever jag 
det som att en tjej som är duktig upplevs som ett större hot än en kille. Jag tror 
att de personer som trycker ner en gör det för att de ser en som ett hot och har 
behov av att själva framstå i bättre dager. Man får inte var för mycket fri ande 
liksom. 
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frågan om kvinnors och mäns gnällighet respektive fördragsamhet. 

Idén om att kvinnor generellt skulle vara psykiskt ”svagare” än män och därmed ha 
större behov av stöd och bekräftelse är viktig att diskutera snarare än kategoriskt 
avfärda på politiska grunder. Den stora merparten av  forskningen visar emellertid 
att  idén om att kvinnor som  individer generellt skulle vara sårbarare än män är en 
myt  med  funktionen  att  legitimera  kvinnlig  underordning  och  osynliggöra  dess 
verkliga orsaker. Det som gör att myten kan kvarleva är att de strukturella fördelar 
som män åtnjuter osynliggörs. Könsteoretiska forskare har argumenterat för att den 
psykiska  styrka  och  självständighet  som  ofta  tillskrivs män  som  individer  i  själva 
verket är en produkt av att män i högre utsträckning än kvinnor på ett självklart och 
osynliggjort sätt får emotionellt och annat stöd genom sin position som män, både i 

 

4.   Slutsatser 
 
 
Det könsbestämda mönster som framträder i svaren på Doktorandrådets enkät ger 
vid  handen  att  könstillhörighet  påverkar  situationen  för  doktorander  vid  Örebro 
universitet – för män till det bättre,  för kvinnor till det sämre. Det betyder så klart 
inte att alla män har det bättre än alla kvinnor, men det betyder att manligt kön är 
en faktor som ökar dina förutsättningar till en god upplevelse av doktorandtiden. 

Men detta  lättbevisliga  faktum att  kön  spelar  roll  leder  inte med nödvändighet  till 
slutsatsen  att  det  pågår  könsdiskriminering  av  direkt  eller  indirekt  karaktär.  Ett 
utbrett sätt att förklara varseblivna könsskillnader på olika områden är att hänvisa 
till  att  män  och  kvinnor  helt  enkelt  är  olika  och  att  det  är  denna  olikhet  som  är 
orsaken  till  skillnader mellan  hur män  och  kvinnor  lyckas  i  näringslivet,  politiken 
eller akademin. Kan det inte vara så att kvinnor är mer stressade helt enkelt för att 
de  inte  är  lika  robusta  och  dugliga  som  män?  Och  är  det  inte  kvinnornas  dåliga 
självförtroende som gör att de hela tiden känner att de får för lite stöd? Och, när allt 
kommer omkring,  är det  inte  så att  kvinnor generellt  är mer känsliga och gnälliga 
och  därför  svarar  så  negativt?  Sådana,  lätt  tillspetsade  men  ändå  vanligen 
förekommande,  infallsvinklar  kan  inte  avfärdas  kategoriskt  utan  måste  bemötas 
vetenskapligt.  Här  finns  tyvärr  inte  så  mycket  utrymme  att  redogöra  för  den 
könsteoretiska  organisationsforskning  som  visat  på  könsskillnadernas  bas  i 
strukturella maktrelationer  och diskriminerande processer  snarare än  i  individuella 
egenskaper  (för  en  introduktion  till  könsteoretisk organisationsforskning  se Wahl, 
Holgersson,  Höök  och  Linghag,  2001),  men  jag  vill  komma  med  några  korta 

essa sätt attinvändningar mot d  resonera. 

Möjligheten  att  de  kvinnliga  doktoranderna  utan  objektiv  grund  skulle  vara  mer 
gnälliga än männen motsägs till exempel av svaren på den enkätfråga som rör den 
individuella studieplanen (ISP:n), ett element i forskarutbildningen som de facto är 
likadant  för  kvinnor  som  män.  De  kvinnliga  svarande  instämmer  i  något  större 
utsträckning än männen i att ISP:n är ett bra verktyg, vilket kastar ett visst ljus över 
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privatlivet  och  på  jobbet  (se  t.ex.  Jónasdóttir,  1994).  En  enkätstudie  om 
fysikdoktorander vid Uppsala universitet visar att de kvinnliga doktoranderna som 
deltog i studien generellt uppvisade starkare tecken på självständighet än männen, 
vilket  rapportförfattarna  tolkar  som  ett  uttryck  för  att  en  kvinnlig  fysikdoktorand 
helt  enkelt  måste  vara  extraordinärt  stark  som  individ  för  att  klara  sig,  medan 
männen  klarar  sig  utan  dessa  individuella  resurser  på  grund  av  den  starka 
institutionella  uppbackning  de  åtnjuter  (Lundborg  och  Schönning,  2007;  föredrag 
Schönning, 11 mars 2008). Omvänt visar till exempel Liisa Husus (2001) studier av 
kvinnor  i  den  finländska  akademin  att  normala  reaktioner  på  diskriminering  är 
ilska,  förvirring,  självförakt, ångest och  trötthet, vilka sammantaget så klart har en 
försvagande effekt på de kvinnor som drabbas. Kvinnors eventuella svaghet måste 
alltså ses som en effekt snarare än en orsak. 

Samtidigt  är  det  viktigt  att  betona  att  det,  på  grund  av  mäns  och  kvinnors  olika 
positioner,  roller  och  erfarenheter  i  samhället  som  helhet,  kan  finnas  generella 
skillnader  i  manliga  och  kvinnliga  doktoranders  behov,  förväntningar  –  och 
kompetenser.  En  stark  strömning  inom  könsteoretisk  organisationsforskning  har 
betonat just det faktum att de organisationsformer som historiskt skapats av och för 
män – till exempel universitetet – är anpassade till arbets‐ och umgängessätt som är 
mer vanliga bland män än kvinnor. Ett klassiskt exempel i den akademiska världen 
är att den traditionella seminariekulturen, med sitt privilegierande av självhävdande 
och opposition framför lyhördhet och samarbete, brukar ses som mer anpassad till 
mäns  än  kvinnors  sätt  att  vara  (se  t.ex.  Gunnarsson,  1997;  Utbildnings‐
departementet,  1998  ).  Ett  annat  exempel  på  denna  typ  av  könsdifferentiering  är, 
som en  studie  av Ylva Elvin‐Nowak och Anita Dahlberg  (1992) visar,  att  kvinnliga 
forskarstuderande  tenderar  att  utgå  från  att  handledaren  ska  visa  omsorg,  lyssna 
och  gå  att  identifiera  sig  med,  medan  männen  generellt  betonar  handledarens 
vetenskapliga kompetens. 

Det  är mycket  viktigt  att  framhålla  att  de  eventuella  praktiker  och  kulturer  inom 
forskarutbildningen som på ett indirekt vis diskriminerar kvinnor som grupp genom 
att vara utformad på ett sätt som tenderar att passa män bättre än kvinnor, likafullt 
kräver åtgärder som fall av direkt och öppen diskriminering av enskilda personer. 
Jag upprepar här Diskrimineringslagens förbud mot indirekt diskriminering, det vill 
säga  ”att  någon  missgynnas  genom  tillämpning  av  en  bestämmelse,  ett  kriterium 
eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt 
missgynna  personer  med  visst  kön  […]  såvida  inte  bestämmelsen,  kriteriet  eller 
förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är  lämpliga och 
nödvändiga  för  att  uppnå  syftet”.  Ett  mer  handfast  exempel  på  indirekt 
diskriminering  är  kanske  den  som uppstår  när  kvinnors  relativt  större  ansvar  för 
det obetalda arbetet krockar med de akademiska ideal som anpassats till män som 
traditionellt  sluppit  ansvaret  för barn och hem. Att  de  kvinnliga  enkätdeltagarna  i 
mindre  utsträckning  än  de  manliga  upplever  att  det  finns  förståelse  för  deras 
livssituation  som  helhet  är  en  tydlig  indikator  på  att  det  pågår  indirekt 
diskriminering av detta slag på Örebro universitet. Man får bara hoppas att det inte 
tar sig lika flagranta uttryck som i Husus studie, där en professor uppges ha sagt att 
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”[e]n  doktorand  har  attitydproblem  om  hon  börjar  ha  barn  mitt  i 
doktorandperioden… ja, med detta menar jag inte pappor” (Husu, 2005: 24). 

Den  strukturella,  indirekta  diskrimineringen  är  ett  grundläggande  problem  att 
komma till rätta med. Men det mest chockerande i denna studie är kanske ändå de 
former av direkt diskriminering,  av  rent  trakasserande och nedtryckande art,  som 
informanterna ger uttryck för. Det är helt enkelt inte acceptabelt att sådant kan pågå 
utan att institutionella mekanismer aktiveras för att reda ut problemet. Ingen av de 
informanter  som  hade  erfarenheter  av  trakasserier  har  tagit  upp  problemet  med 
någon  i  ansvarsposition,  vilket  tyder  på  att  något  i  organisationen  är  djupt 
dysfunktionellt.  

Om Örebro universitet ska kunna framstå som trovärdigt i sin utfästelse om att det 
”som ett av sina viktigaste mål” har ”att skapa de förutsättningar som krävs för att 
förverkliga  lika  rättigheter  och  möjligheter  för  alla  medarbetare  oavsett  kön”,  så 
krävs det med andra ord att universitetets skrivningar om ett ”aktivt och målinriktat 
förändringsarbete som syftar till att öka jämställdheten mellan kvinnor och män på 
arbetsplatsen”  (Örebro  universitets  jämställdhetspolicy  2007‐2010:  3)  tar  sig 
uttryck  i  konkret  och  kraftfull  handling. Då  kraftfulla  åtgärder  alltid  kostar, måste 
resurser avsättas. 

 

4.1 Förslag till åtgärder 

 Ge  alla  doktorander  anställning.  I  och  med  systemet  med 
utbildningsbidrag  blir  föräldralediga  och  ”vabbande”  doktorander  en 
ekonomisk börda för akademierna, eftersom de måste  finansiera  frånvaron 
genom förlängt utbildningsbidrag. Eftersom kvinnor i högre utsträckning än 
män tar ansvar för barnen diskrimineras gruppen kvinnor indirekt av denna 
institutionaliserade  konflikt mellan  arbete  och  familj.  Idén  om  forskningen 
som  ett  ”kall”  som  står  över  alla  andra  hänsyn  är  inte  förenlig  med 
jämställdhet. 

 Satsa kraftfullt på att rekrytera kvinnor  till seniora poster. Den starka 
mansdominansen på högre nivåer tenderar, bland annat genom homosociala 
band, att gynna män och missgynna kvinnor på alla nivåer i organisationen. 

 Arrangera, på  regelbunden basis,  seminarier om kön, diskriminering 
och  organisationskultur.    Vi  kan  inte  råda  bukt  på  problemen  med 
diskriminering  utan  att  samtala  om  dem.  Medvetenheten  måste  höjas  om 
vilka  interaktionsformer  och  organisationskulturer  som  verkar 
diskriminerande  och  uteslutande  och  hur  detta  kan  ta  sig  uttryck  till 
exempel på högre seminariet eller i handledarrelationen. 
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