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Människor ser på varandra i form av man eller kvinna, något som 
medför att vi behandlar könen olika. Tidigare genusforskare 
omnämner en maktobalans där mannen ses som norm. Forskning kan 
betraktas som ett maktmedel där det råder en obalans mellan könen 
och där det manliga könet premieras. Detta gör att kvinnor inte får 
samma möjlighet till karriärutveckling. Syftet med föreliggande studie 
var att undersöka karriärhinder kvinnor upplevt under sin forskartid. 
Urvalet består av disputerade kvinnor vid Psykologiska institutionen 
vilka inte har en tjänst inom akademin innehållande forskning. Sex 
kvinnor intervjuades och data analyserades med hjälp av en induktiv 
tematisk analys. Resultaten visar att kvinnor upplever otydliga 
karriärvägar samt ansenlig konkurrens. En stor tidspress upplevs i 
jakten på meriter samt att den mansdominerade miljön motarbetar 
kvinnlig medverkan. Slutligen påtalas valet mellan forskarkarriär och 
familj vilket kan hänföras till maktobalansen mellan könen och de 
könsstrukturer som råder i den samhälliga kontexten. 

 
 

Det har alltid funnits män och kvinnor. Redan vid kristendomens begynnelse, då bibeln 
talar om Adam och Eva, såg vi på mänskligheten genom kön (Johansson, 1998). Denna 
dikotomi lever vi efter än idag (Hirdman, 1997). Enligt Hirdman (1997) kan denna 
indelning härledas till vad hon kallar genussystem, vilket består av två grupper, det 
manliga könet och det kvinnliga könet. 
 
Indelningen i kvinnor och män kan enligt West och Zimmerman (1987) förklaras 
genom att vi på ser kön ur tre olika kategorier eller nivåer. De menar att vårt sätt att dela 
in könen är kopplat till den sociala kontexten och beroende av det sätt vi kategoriserar 
varandra. Den första nivån är kopplad till vårt biologiska kön. Detta syftar till vår 
fysiologi och våra hormoner, det vill säga de genitalier och kroppsliga funktioner vi är 
utrustade med. Den andra nivån benämns könskategori och härleds till den könsgrupp, 
den manliga eller kvinnliga, vi anses tillhöra. Denna grupp refereras till biologiskt kön, 
genitalier och hormoner, men är också beroende av den sociala kontexten på så sätt att 
vi kopplar individen till föreställningar om vad som representerar ett visst kön. Detta 
kan vara föreställningar om det utseende, röstläge eller kroppsbyggnad vi förbinder med 
manligt eller kvinnligt. Vi identifierar varandra med hjälp av våra sinnen och sätter 
därefter en etikett på vem som är man eller kvinna (West & Zimmerman, 1987). Genus, 
vilket är den tredje nivån, styrs främst av givna normer satt till det könet. Dessa normer 
kan hänföras till exempelvis sätt att föra sig eller agera och kan förklaras som ett 
förväntat beteende givet sitt kön (West & Zimmerman, 1987). Detta är något som 
skapas genom sociala krafter och förväntningar på vad som är manligt och kvinnligt 
(Mählck, 2001). Hirdman (1997) menar att denna tredje nivå är en dynamisk 
maktstruktur som fortlöper via samhällsprocesser. Dessa samhällsprocesser gör att vi 
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ser på män och kvinnor i form av osynliga värden och värderingar, vilka är 
allmängiltiga. Detta gör att alla samhällsmedborgare är med att skapa systemet, men det 
har inte till följd att de två grupperna är likställda. Enligt Hirdman (1997) är vår syn på 
kön grundläggande för exempelvis sociala och politiska ordningar. Hon menar att en 
ökad medvetenhet om denna diversifiering av könen är grunden för att förändra 
samhället, på så vis att vi kan undvika det omedvetna isärhållandet (Hirdman, 1997).  
 
Genussystemet består av isärhållande och hierarkisering (Hirdman, 1997). Isärhållandet 
av kön bygger på dikotomin att män och kvinnor är motsatser till varandra. Manligt och 
kvinnligt bör därför inte mötas i genussystemet. Hierarkisering innebär att mannen är 
norm och kvinnan ett undantag som är underordnad mannen. Detta gör att det manliga 
könet ofta blir synonymt med hur vi ser på människor i allmänhet. Det är isärhållandet 
som legitimerar att mannen är norm. Att hålla isär könen gällande sysselsättning, 
position och karaktärsdrag leder till att samhällets hierarki befästs. Ju större 
isärhållandet är desto starkare växer hierarkin (Hirdman, 1997). Det sätt att agera givet 
förutsedda normer inryms i begreppet könsroller, vilket är ett socialt beteende givet 
förutsedda uppfattningar om manligt och kvinnligt (Eagly, 1987). Begreppet könsroller 
hänför till uppgifter och arbetsroller som män och kvinnor, ur historisk synpunkt, med 
framgång uträttat. Av den anledningen blir dessa uppgifter och arbetsroller givna 
mönster att fortsätta agera efter. Sättet att agera skiljer sig därför mellan män och 
kvinnor, vilket har till följd att män och kvinnor blir tilldelade olika roller. Denna 
rolltilldelning förväntas att efterföljas (Murdock & Provost, 1973). Dessa förväntade 
sätt att agera grundar sig i den hierarki som genom isärhållandet förstärks och därför 
omedvetet efterlevs (Hirdman, 1997). Genom detta osynliga kontrakt påverkas den syn 
vi själva, och därmed samhället, har på kön. Det osynliga kontraktet gör att vi ger oss 
själva skyldigheter, rättigheter och ansvar och kan ses som en kulturell ordning. 
Genuskontraktet ärvs från mor till dotter och från far till son och blir därför inlärt. 
Genuskontraktet ligger till grund för genussystemet vilket skapar fortsatt segregering 
och hierarkisering (Hirdman, 1997).  
 
Ett sätt att skapa mening i denna verklighet är att upprätta könsscheman (Foldy, 2006), 
vilka är hypoteser om vad vi anser vara manligt respektive kvinnligt beteende, 
egenskaper och preferenser (Valian, 1998). Dessa scheman gör att vi tillskriver 
individer vissa psykologiska egenskaper som vi anser vara manliga eller kvinnliga 
(Martin & Halverson, 1987). Studier visar att kvinnor kopplas samman med egenskaper 
som lojalitet, passivitet, känslosamhet och omsorg. Män däremot kopplas samman med 
egenskaper som rationalitet, bestämdhet, tuffhet, tävlingsförmåga, analytisk förmåga 
samt gott ledarskap (Gutek, 1989). Även Westberg-Wohlgemuth (1996) visar att 
kvalifikationer och egenskaper relateras till kön. Begrepp som tålmodig, känslig, lyhörd 
för andras behov, mån om att vara till lags, hjälpsam, serviceinriktad, och hög 
toleransnivå kopplas till kvinnor. Uppfattningar som att tala för sig, skapa karriär, vara 
kraftfull, ta risker, vara dominerande, inneha makt, status och hög lön kopplas till män 
(Westberg-Wohlgemuth, 1996). 
 
Att tillskriva andra människor egenskaper och reaktioner kan även benämnas att 
kategorisera eller stereotypisera (Fiske, 1993). Att se på andra efter givna normer eller 
antaganden är något som görs omedvetet och oavsett personlighet eller social struktur. 
Stereotypisering kan hindra andra människor från frihet och kan på så vis ses som ett 
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maktmedel då stereotypisering ofta innefattar diskriminering och fördomar (Fiske, 
1993). Könsstereotyper innebär att stereotypisera män och kvinnor. Detta är, förutom att 
tillskriva kvinnor och män olika sätt att vara och olika sätt att föra sig, en fråga om 
statusrelationer, där det manliga könet anses ha högre status (Johansson, 1998). Då män 
genom genussystemet tillskrivs vara norm och kvinnan underlägsen mannen, bildar 
detta en maktordning som fortlever genom genuskontraktet (Hirdman, 1997). Detta kan 
även ses i samhällsstrukturer där kvinnor anses vara mannen underordnad på så vis att 
hon ofta framställs som ett objekt. I denna värld har mannen utrymme att stereotypisera 
kvinnor till en roll där hon inte har möjlighet att tillskrivas makt (Fiske, 1993).  
 
Ridgeway (2001) förklarar den ojämna balansen gällande maktstrukturer i samhället 
genom det så kallade glastaket, vilket bygger på stereotyper. Män har enligt denna 
förklaringsmodell generellt sett högre status, kulturellt sett. Ridgeway talar om status 
beliefs, vilket inom grupper är gemensamma kulturella scheman (tankemönster) 
avseende statuspositioner. Dessa är baserade på kön, ras, etnicitet, utbildning eller 
arbete. Att tänka i dessa scheman innebär enligt Ridgeway att jämföra en grupp med en 
annan med avsikt att värdera den ena högre genom antagandet att den gruppen har 
högre kompetens. Dessa scheman påverkar oss i situationer där mål ska uppnås. Detta 
gör att status beliefs har inverkan på ageranden gällande belöning, värdering och makt. 
Då kvinnor, enligt denna teori, har lägre status beliefs än män, utgör detta ett stort 
hinder för kvinnor som vill nå höga positioner inom sin bransch (Ridgeway, 2001). På 
grund av att kvinnor som grupp ofta anses vara mindre kvalificerade jämfört män, blir 
konsekvensen av detta att en enskild individ som tillhör det kvinnliga könet kommer att 
bedömas utan hänsyn till individens egna kvalifikationer (Eagly & Karau, 2002). 
 
Att forska kan liknas vid ett maktmedel (Coozzens & Woodhouse, 1995). Detta 
maktmedel har en stor påverkan på vår livsvärld på så vis att forskning har 
konsekvenser för människans tillstånd både i nuet och i framtiden. Forskningen 
definierar sådant som tas för givet av miljontals människor (Coozzens & Woodhouse, 
1995) och är grunden till det sätt vi ser på oss själva och vår omgivning. Att vara en del 
av forskarvärlden innebär därför att ha kontroll över framtiden. Forskning och 
utbildning går hand i hand och blir därför grunden till det vi lär våra barn. På detta sätt 
påverkar forskningen idag vår nästkommande generation. Forskning kan därför, 
strategiskt sett, ses som ett av de största maktmedel vi har (Wajcman, 1991). 
 
Trots införda jämställdhetspolicys råder fortfarande en ojämn könsfördelning gällande 
karriärutveckling inom akademin (Long, Allison & McGinnis, 1993). Universiteten och 
högskolorna har historiskt varit dominerade av män, där de flesta lärare, forskare och 
handledare har varit av det manliga könet (Leijon, Alexanderson, Björkelund & Schenk-
Gustafsson, 1998). Maktstrukturerna på institutionerna anses hierarkiska och ibland till 
och med patriarkala och karaktäriseras av revirtänkande och brist på kreativitet 
(Jakobsson, Gillström & Gröijer, 2003). Det talas om the leaking pipeline, vilket bildligt 
ska tydliggöra den avtagande kvinnliga närvaron uppåt i den akademiska hierarkin. En 
tydlig minskning av kvinnor från grundnivå upp till professur kan skådas (Mählck, 
2004). Detta skapar en obalans bland professurer samt i de processer som möjliggör 
dessa (Valian, 2004). Endast sjutton procent av de professurer som finns på Sveriges 
olika lärosäten innehas av kvinnor. Dock är kvinnor i majoritet gällande administrativa 
tjänster och undervisningstjänster (Johansson & Ekman, 2007).  
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Konkurrensen för att få en forskningstjänst efter avlagd doktorsexamen är hög och det 
krävs därför goda meriter för att erhålla denna typ av tjänst (Numhauser-Henning, 
2007). Meriter kan innefatta bland annat forskning som genererar publikationer, 
undervisning och granskning av publikationer. För att meritera sig för en 
forskningstjänst finns även möjligheten att efter avlagd examen söka en postdoktoral 
tjänst. Denna tjänst bygger på doktorandutbildningen och ger möjlighet att fördjupa sin 
forskning (Numhauser-Henning, 2007). Män har lättare än kvinnor att erhålla dessa 
tjänster. Enligt Wold och Wennerås (1997) var antalet sökande till post-doktorala 
tjänster inom den medicinska fakulteten fyrtiosex procent kvinnor, men endast tjugo 
procent fick en tjänst. Kvinnorna ansågs ha en lägre forskningskompetens än männen, 
där forskningskompetens sågs som en kombination av produktivitet gällande 
vetenskapliga artiklar samt i vilken grad artiklarna publicerats i prestigefulla tidskrifter. 
Det visade sig även att kvinnor behövde ett högre antal poäng för att anses vara lika 
kompetenta som sina manliga kollegor. Detta tyder på att kvinnor behöver uppnå mer 
än män för att få en likvärdig bedömning (Wennerås & Wold, 1997). Män publicerar 
fler artiklar än kvinnor (Valian, 1999) och blir oftare än kvinnor citerade och erhåller 
därför ett högre publikationsvärde än sina kvinnliga kollegor. Detta framkommer i en 
metaanlys gjord inom ämnesområdet molekylärbiologi (Lundin, Bornmann, Gannon & 
Wallon, 2007). Då kvinnors antal publikationer spelar större roll än mäns medför detta 
att kvinnor behöver prestera mer för att få möjlighet till samma karriär (Long et al., 
1993). Även vid ansökningar av forskningsanslag har det påvisats att det råder skillnad 
mellan kvinnor och män där män bedöms till fördel över kvinnor (Abdallah, 2002). 
 
Undersökningar inom den medicinska fakulteten talar för att kvinnor generellt upplever 
ett sämre stöd än sina manliga kollegor (Lundin et al., 2007). Färre kvinnor än män 
säger sig ha någon mentor att vända sig till och saknar därmed det stöd och de 
möjligheter till kontakter som ett mentorskap ofta för med sig. Fler kvinnor än män 
säger sig även ha upplevt diskriminering på grund av sitt kön, enligt en undersökning 
gjord bland kvinnliga forskare inom medicin (Lundin et al., 2007). Enligt den senast 
omnämnda undersökningen bland Sveriges doktorander (Jakobsson, Gillström & 
Gröijer, 2003) upplevs en skillnad bland kvinnor och män där kvinnor känner sig 
mindre accepterade i forskarkollektivet än sina manliga kollegor. Kvinnor upplever sin 
studiemiljö samt relation till lärare och handledare mer negativ och uppger i större 
utsträckning uppleva stress och känner sig mer osäkra på arbetsmarknaden efter avlagd 
examen (Jakobsson et al., 2003). 
 
Kvinnor tar oftare än män arbeten som har färre utvecklingsmöjligheter (Eagly & 
Karau, 2002). En förklaring till detta är att kvinnor oftare än män tar det största ansvaret 
för familjen (Muhonen, 1999). Tidigare studier talar för att gifta kvinnor avancerar 
långsammare än sina manliga kollegor då barn och familjeliv kan verka hämmande för 
karriärutvecklingen (Long et al., 1993). Att forska är tidskrävande, en normal 
arbetsvecka för en forskare är uppskattad till femtiofem timmar per vecka. Detta medför 
att det kan vara påfrestande att kombinera familjeliv och forskning (O`Laughlin & 
Bischoff, 2005). Mählck (2004) pekar på att forskare tvingas vara ”maniska” för att 
avancera i forskarvärlden vilket innebär att arbeta mycket hårt och på så vis avsäga sig 
en stor del av sitt privata liv. Detta levnadssätt upplevs vara en positiv indikator för 
framgång inom akademin. Kvinnor beskrivs i denna undersökning vara mindre maniska 
än sina manliga kollegor, något som medför att män lättare når framgång inom 



 5

forskarvärlden. Anledningen till detta upplevs bland annat vara att kvinnor i större 
utsträckning är hemma med familjen. Familjesituation och barnafödande ses därför vara 
en orsak till att kvinnor har svårare att lyckas i den akademiska världen. 
Undersökningar visar även hur kvinnor tappar ”dyrbar tid” genom att vara gravida och 
hemma med barn den första tiden efter barnets födelse (Mählck, 2004). Då det i 
forskarvärlden är av vikt att vara tillgänglig och prestera talar tiden för graviditet, födsel 
och amning emot kvinnans möjlighet att vara detta under den tid hon ska bilda familj. 
För varje år som går från avlagd doktorsexamen till en tjänst som forskarassistent 
sjunker möjligheten till att erhålla denna tjänst med nio procent, vilket talar för att 
äktenskap och forskarkarriär inte alltid är en gynnsam kombination för en kvinna (Long 
et al., 1993). Eftersom många anställningar direkt efter doktorsexamen består av 
projektanställningar och visstidsanställningar, vilka inte ger någon trygghet eller 
möjlighet till barnledighet talar detta emot att kvinnor och män får samma möjligheter 
(Numhauser-Henning, 2007). Kvinnor sägs även ha förmåga att förbise sin egen karriär 
före sina mäns och anpassar sina liv till makens. Detta har bland annat visat sig genom 
att kvinnor lättare flyttar för sin mans karriär än vice versa, vilket kan innefatta en 
sämre möjlighet till karriärutveckling (Lundin et al., 2007).  
 
Tidigare forskning visar att män i högt uppsatta positioner ofta förklarar avsaknaden av 
kvinnor i forskarvärlden beroende av skäl kopplade till familjen, där kvinnor anses vara 
hemma med barn i större utsträckning än män (Mählck, 2004). Ett avancemang inom 
akademin anses vara så svårt, att det för att lyckas krävs en möjlighet att kunna lösa upp 
många av de band som föräldraskap innebär (Mählck, 2004). Detta blir en rollkonflikt 
för många kvinnor, där främst tiden i hemmet blir åsidosatt vid en uppgående karriär 
(O`Laughlin & Bischoff, 2005). Kvinnor, oberoende av yrke, anser sig ta hand om 
barnen i större utsträckning än sina makar, vilket resulterar i högre krav från familjelivet 
som kräver större investeringar och närvaro från kvinnornas sida än från männens 
(Duxbury & Higgins, 1994).  
 
Föreliggande studie 
Sverige anses enligt aktuella data vara det land som har minst skillnader mellan könen 
sett till inkomst, delaktighet och karriär, utbildningsmöjligheter, politisk delaktighet 
samt hälsa (Hausmann, Tyson & Zahidi, 2007). Då forskning kan betraktas som ett 
maktmedel vilket påverkar oss i generationer framöver (Wajcman, 1991) är det viktigt 
att detta maktmedel är jämställt. Universiteten och högskolorna är de framstående 
elementen inom forskning på olika ämnesområden och ska anses vara en förebild. Det 
är här våra framtida forskare utbildas och inleds i forskarvärlden. Trots att Sverige anses 
vara, ur många aspekter, ett jämställt land och jämställdhetsarbete fortgår på våra 
nationella lärosäten är fortfarande majoriteten av alla professorer män. Forskarvärlden 
kan ses som en hierarki där män har ett stort inflytande (Numhauser-Henning, 2007).  
 
Sverige är det land som är bäst i världen på jämställdhet (Hausmann et al., 2007), men 
fortfarande ojämställt gällande möjligheten att påverka det som är avgörande för vår 
framtid, det vill säga makten om kunskapen. Kvinnor har svårare än män att göra karriär 
inom forskarvärlden, något som är ett stort dilemma ur ett jämställdhetsperspektiv men 
även då mycket kompetens går till spillo (Numhauser-Henning, 2007).  
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Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att synliggöra problematiken kring kvinnors 
svårigheter i karriärutvecklingen inom forskarvärlden. Detta gjordes genom att 
undersöka vilka svårigheter och hinder som finns för kvinnor som doktorerat och inte 
fortsatt sin forskarbana inom akademin.  
 

Metod 
 

Deltagare 

Undersökningsdeltagarna bestod av sex disputerade kvinnor. Dessa kvinnor har alla 
avlagt sin doktorsexamen vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet och 
hade vid undersökningstillfället inte en tjänst inom akademin som innehöll forskning. 
Män i samma situation är inte inkluderade i studien. Anledningen till detta var att det 
fanns ett intresse att undersöka kvinnliga hinder och svårigheter i karriären, i detta fall 
en forskarkarriär, snarare än att göra en jämförelse mellan kvinnor och män. Intresset 
till detta bottnar i en vilja till ökad förståelse för kvinnlig karriärutveckling.  
 
Vid första kontakten skickades ett mail med en beskrivning av syftet med 
undersökningen och en intervjuförfrågan ut. Detta gjordes till alla doktorerande kvinnor 
från Psykologiska institutionen, Stockholms universitet sedan 1999. Många 
förfrågningar skickades ut där de sex första svarande valdes för intervju. Följebrevet 
medförde att de personer som inte ansåg sig passa in på syftet inte svarade eller avböjde 
vänligt. All kontakt med undersökningsdeltagarna skedde via mail och 
undersökningsdeltagarna fick själva bestämma tid och plats för intervjun. 
 
Utgångspunkten var till en början att få tag i kvinnor som inte arbetade inom akademin, 
vilket visade sig vara svårt. Av den anledningen kontaktades även kvinnor som vid 
undersökningstillfället arbetade inom akademin men som inte hade forskning inkluderat 
i tjänsten. Detta skulle karaktärisera en avstannad forskarkarriär inom akademin. 
Gruppen undersökningsdeltagare bestod slutligen av två kvinnor verksamma utanför 
akademin och fyra kvinnor vilka vid intervjutillfället hade någon typ av arbete inom 
akademin. Närmare precisering än så ges inte på grund av etiska skäl.  
 
Flera av undersökningsdeltagarna hade erhållit en undervisningstjänst efter avlagd 
examen. Anställningsformerna hade varierat, men flertalet blev erbjudna ett vikariat, en 
projektanställning, en timanställning eller en deltidstjänst utan forskning i tjänsten. 
Några hade arbetat inom akademin med andra typer av arbetsuppgifter än undervisning. 
Andra hade arbetat med forskning under kortare perioder efter avlagd examen men inte 
fortsatt forska. Arbetsuppgifterna kunde dock vid undersökningstillfället till största del 
anses vara homogena. Gemensamt var dock att ingen hade fortsatt sin forskarkarriär 
inom akademin.  
 
Undersökningsdeltagarna var i det ungefärliga åldersspannet 30 till 50 år.  
 
Datainsamling  

Datainsamlingen utgjordes av sex halvstrukturerade intervjuer. En intervjuguide (se 
Bilaga 1) fanns till stöd under intervjun. Intervjuguiden var framställd för att stötta 
insamlandet av viktig information under intervjuns gång, men användes inte strikt under 
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intervjun. Detta gav intervjun en mer öppen karaktär. Under intervjuns gång ställdes 
följdfrågor vilka var beroende av samtalets kontext, men med intervjuguiden i 
beaktande. Undersökningsdeltagarna styrde själva vad de ville lägga sin vikt på och 
intervjuguiden användes endast till fullo då vissa tidsaspekter och frågeområden inte 
behandlades.  
 
Intervjuerna varade mellan 45 till 70 minuter och spelades in på band. Intervju sex fick 
endast tjugotvå inspelade minuter då det uppstod tekniska problem. 
Undersökningsdeltagaren förlängde då intervjutiden och upprepade mycket av det som 
sagts under de första 40 minuterarna av intervjun. 
 
Intervjuaren läste själv på PAO-programmet, Psykologiska institutionen. Då 
intervjuaren läst en kurs i intervjumetodik och arbetar deltid med rekrytering fanns en 
viss erfarenhet från intervjusituationer. Föreliggande studie gjordes inom ramen för en 
c-uppsats och intervjuaren hade inga egna erfarenheter av att bedriva forskning. 
 
Analys  
Innan analysen genomfördes transkriberades intervjuerna nästintill ordagrant. Ord utan 
betydelse togs bort liksom instämmanden i ljudform. Alla transkriptioner synades av 
respektive undersökningsdeltagare då ämnet ansågs känsligt för vederbörande. 
Transkriberingarna skrevs därför till viss del om för att eliminera så många 
identitetsmarkörer som möjligt.  
 
Analysen genomfördes genom en induktiv tematisk analys enligt Hayes (2000). Detta 
innebar en systematisk strukturering av intervjumaterialet i teman vilka framkom under 
analysens gång. Tankar, upplevelser och antaganden jag fann gemensamma under 
intervjuerna markerades och sorterades in under respektive tema. När alla intervjuer var 
genomgångna lades teman som kunde utgöra en större kategori samman och bildade på 
så sätt ett större tema för att ytterligare abstrahera resultatet. När temana slutligen var 
kategoriserade genomgicks intervjuerna återigen, en gång för varje tema, för att 
säkerhetsställa att ingen viktig information förbisetts. Uttalanden som tydliggjorde varje 
tema valdes ut och användes som citat för att göra texten mer levande och belysa 
temana ytterligare. Ur analysen framkom fyra teman, med underteman, vilka 
återkommer i resultatdelen i form av rubriker. 

 
Resultat 

 
Upplevelsen av begränsade möjligheter på arbetsmarknaden 

De flesta undersökningsdeltagare anser att de innan sin doktorandutbildning inte kände 
till vilka möjligheter som fanns efter disputation. Arbetsmöjligheterna efter en avlagd 
doktorsexamen upplevs begränsade. De möjligheter som tros finnas för en 
nyutexaminerad doktor är exempelvis att undervisa på olika universitet och högskolor. 
Denna typ av tjänst, en adjunktstjänst eller lektorstjänst utan forskning inkluderat i 
tjänsten, upplevs vara det som främst står till undersökningsdeltagarnas förfogande efter 
examen. 
  
Problematiken kring att inte få möjlighet att forska i tjänsten anses vara att 
undervisningen blir mer stagnerad och mindre influerad av nya forskningsrön då tiden 
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för uppdatering inom området inte finns. Ett annat sätt att se på sin undervisning är i 
termer av ett ständigt givande, vilket kan upplevas betungande men också sporrande då 
det innebär att ideligen förbättra sin pedagogik. En tjänst med enbart undervisning anses 
inte vara den attraktivaste tjänsten efter avlagd doktorsexamen, utan målet för 
majoriteten av undersökningsdeltagarna är ändå att forska på ett eller annat vis i 
framtiden. En kvinna uttrycker:  
 

”Utan svårigheten är att få till forskningen och där är det ju (svårt, intervjuarens 
anm.). Universiteten vill ju inte betala för det heller, även om man får den 
möjligheten. Även om man får anslag. Jag fick lite pengar, forskningspengar, men 
de står ju inne för att jag får ingen möjlighet i tjänsten att forska. Att försöka få 
tid i min tjänst, det tycker jag är det största problemet. Att få upp den här 
procenten (forskning, intervjuarens anm.) i tjänsten så att man får möjlighet att 
göra något vettigt.”  

 
Vissa kvinnor uttalar att de kan tänka sig att exempelvis söka utredningstjänster på 
statliga verk. Detta innebär dock att ta ett steg tillbaka i sin karriär eftersom denna typ 
av tjänst inte anses kräva mer än en kandidatexamen. 
 
Det berättas även om andra vägar till fortsatt möjlighet att forska. Detta kan vara att 
söka en post-doktoral tjänst, (post-doc), en forskarassistenttjänst eller alternativt att 
själv söka pengar från statliga instanser för att bedriva egen forskning. En post-doc 
tjänst är vanligtvis förlagd i utlandet, vilket innebär en vilja till förflyttning under de två 
år som tjänsten fortlöper. Det har inte setts vara ett självklart val att efter avslutad 
examen söka denna typ av tjänst och det är ingen som har gjort det. En post-doc tjänst 
är en stor merit för framtiden men är bara möjlig att söka upp till fem år efter examen. 
Det innebär med andra ord en viss tidspress men anses vara bra för forskarkarriären.  
 

Forskningsanslag för vidare forskning. Ett annat alternativ till att söka 
forskarassistenttjänster eller post-doc är att själv söka forskningsmedel för att finansiera 
sin egen forskning. Svårigheterna anses vara många. Bland annat är en ansökan om 
forskningsmedel en tidskrävande process som kräver mycket planering och det krävs en 
omfattande beskrivning av hur man tänkt lägga upp sin forskning. Denna tidskrävande 
process anses vara svår att hinna med utöver det arbete som tjänar försörjningen. 
 
Många undersökningsdeltagare har på något sätt sökt forskningsanslag men de flesta har 
fått avslag. Det upplevs som enormt svårt att få pengar tilldelade sin forskning och på 
det viset fortsätta sin forskarbana. Flertalet har själva varit tvungna att söka pengar för 
att kunna bedriva forskning eftersom de inte fått tillfälle att vara delaktiga i något 
forskningsprojekt. Det upplevs vara väldigt många sökande till de pengar som finns 
avsatta för forskning, vilket gör att det känns svårt att få pengar tilldelade. En 
respondent säger: 
 

”För även om du är maxmeriterad och jätteduktig på att söka forskningsanslag 
och det är ett väl utarbetat och bra problem så är det absolut ingen garanti för att 
få pengar. Utan det finns fler forskningsansökningar och duktiga forskare än vad 
det finns medel, det är mitt intryck.” 
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Den hårda konkurrensen. Det påtalas stora hinder i möjligheten till forskning. Det 
största hindret anses främst vara att det inte finns så många tjänster att söka då det anses 
finnas få tjänster som innebär forskning på heltid. Då tjänster som forskarassistent eller 
att på annat sätt vara delaktig i stora forskningsprojekt menar undersökningsdeltagarna 
innebär en världsvid konkurrens varför konkurrensen om en plats är otroligt hög och det 
antas finnas fler disputerade än vad det finns forskartjänster och lektorat. Denna 
konkurrens om forskningsmedel gör att forskarvärlden upplevs mycket tävlingsinriktad 
och tidskrävande vilket ger ansenliga uppoffringar samt att det krävs en stor 
tävlingsinstinkt för att lyckas. Medlen är små och det finns erfarenheter av att det oftast 
inte tilldelas den summa pengar som sökts, trots att ansökningarna uppfyller de formella 
kraven. Tilldelning av forskningsmedel tros vara en blandning mellan skicklighet, 
nätverkande, ämnesval samt slump. 
 
Jakten på meriter 

Inom forskarvärlden talas det mycket om meriter. Många tjänster tillsätts efter den 
meritlista som uppbringas genom åren, vilket bland annat kan innefatta publicering av 
artiklar, undervisning, fristående forskning eller granskning. Detta ska i synnerhet 
hinnas med under doktorandtiden eller strax efter disputation. Tiden för att uppfylla 
detta upplevs svår att finna eftersom de flesta efter disputation har ett heltidsarbete för 
att försörja sig. Det upplevs svårt att få forskartjänster efter sin doktorandtid och det kan 
uppfattas som att hamna längst ned i hierarkin efter disputation. Denna problematik 
beskrivs av en undersökningsdeltagare:  
 

”Den där forskarassistenttjänsten jag sökte, var kommentaren att en av de sakerna 
jag fallit på var att jag inte hade visat på någon fristående forskning. Det här var 
två månader efter att jag disputerat så jag hade inte haft så jättemycket tid att 
skaffa det. Problemet är att om man inte får en forskartjänst på något sätt för att 
man inte visat att man är en fristående forskare, då blir det lätt moment 22. Jag 
kan inte få tjänsten för att jag inte visat på egen forskning och jag kan inte forska 
för jag får ingen tjänst.” 

 
Alternativet är att utöver sin heltidstjänst meritera sig på fritiden, vilket kan inkludera 
att arbeta gratis med bland annat granskning av artiklar eller att forska på kvällar och 
helger för att meritera sig för tjänster. Detta gör att den forskning många klarar av att 
bedriva vid sidan av andra arbeten sker i mycket liten skala. 
 

Det ensamma arbetet. Undersökningsdeltagarna beskriver sin doktorandtid med 
jakten på meriter som tuff och ensam. Flertalet har skrivit sina avhandlingar på egen 
hand utan att ha tillhört en forskningsgrupp, och beskriver det som ett mödosamt arbete 
då mycket av tävlan sker på egen hand. De flesta uttalar i dagsläget att de inte vill 
bedriva egen forskning utan istället medverka i en forskningsgrupp. Man talar om en 
social gemenskap i motsats till det ganska ensamma doktorandarbetet. Det upplevdes 
svårt att hitta personer att dela sina vedermödor med då de flesta ofta inte var insatta i 
det arbete som bedrevs. Denna vilja uttalas bland annat: 
 

”Och jobbar man ensam i motsats till en forskningsgrupp så är man den som varje 
dag driver projektet. Man får aldrig ha en dålig dag eller bara slappa eller bolla 
runt. Okej, jag hade min handledare men jag hade för stor respekt för honom än 
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att gå och gnälla för honom. Han hade annat att göra. Så jag kände mig på något 
sätt väldigt ensam i det här avhandlingsarbetet och tanken att jag själv skulle börja 
driva ett sådant superprojektarbete. Jag bara orkade inte. Jag är en ganska social 
person, har jag märkt under forskarutbildningen, att jag hellre vill jobba 
tillsammans med andra grupper. Och jag hade liksom ingen naturlig ”affiliation”, 
en naturlig forskargrupp som jag var medlem i, som jag liksom kan jobba 
tillsammans med och söka pengar. Och det var liksom också en anledning att jag 
föll lite vid sidan om.” 

 
En mansdominerad värld 

Forskningsvärlden upplevs vara en mansdominerad värld, vilket påpekas. Detta 
observerades bland annat på institutionen under doktorandtiden. En bild av institutionen 
som en manlig sfär: 
 

”Ja, svårt att styra om och svårt att ändra, uppkörda hjulspår sedan decennier. Det 
kändes inte som att man kunde andas ny luft och hitta nya idéer, eller nya 
infallsvinklar och nya metoder. Utan man var prisgiven åt den värld som männen 
hade satt upp där och verkade i. Det var väldigt mycket manligt tänkande.” 

 
Det anses vara lättare för männen att ta sig fram i forskarvärlden. Detta härleds till 
upplevelser av att manliga kollegor lättare får sina artiklar publicerade i de stora 
tidskrifterna trots att deras publikationer varken anses revolutionerande eller 
märkvärdiga. Män görs även mer hörda under seminarier och framföranden samt har 
lättare att ta för sig. De manliga kollegorna upplevs av dessa anledningar tas mer på 
allvar, något som anses vara en del av kulturen. Det finns kvinnor som känt sig orättvist 
behandlade i dessa sammanhang och känt sig bli mer testade. Detta har skett på ett 
överdrivet sätt med underliga frågor, främst av män i medelåldern, något de tror deras 
manliga kollegor sluppit utstå. De anser även att män lättare än kvinnor kan uttala sig 
mer spontant medan de själva måste underbygga sina utlåtanden då de vet med sig att de 
kan bli prövade. En kvinna berättar: 
 

”Ja, men det hänger ihop med resonemanget tidigare, att de blir inte testade på 
samma sätt. Det är det som jag kan uppleva ibland. De kan gå ut, de kan snacka 
lite. Som en del doktorandkollegor, de går ut och uttalar sig om allt möjligt, inte 
på deras avhandlingsområde, som de egentligen inte kanske alltid har fog för. 
Men blir inte ifrågasatta speciellt mycket. Men jag kan ju säga att om jag hade 
gjort det på samma sätt kanske jag hade fått mer ifrågasättanden. Det är kanske 
bara ett antagande, men det grundar jag på just det här att jag tycker att man blir 
väldigt ifrågasatt.” 

 
Hur kvinnorna tacklade denna mansdominerade miljö varierar. Vissa ansåg sig känna 
ett starkt tvång att prestera mera och hårdare. De kunde känna sig hämmade i sina 
utlåtanden på seminarier och liknande och uttalade sig inte förrän de hade väl valda 
argument för sin åsikt. Dock finns en hög prestationsnivå hos flertalet 
undersökningsdeltagare vilka engagerat sig mycket i sitt avhandlingsarbete men även i 
andra aktiviteter vid sidan av avhandlingsarbetet. Det finns kvinnor som upplevt fysiska 
besvär av den höga press de upplevt genom att vara en del av forskarvärlden, vilken 
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innebär en hög prestationspress samt en upplevelse av att kvinnor måste vara dubbelt så 
duktiga. 
 
Många säger sig ha fogat sig efter de förväntningar de upplever att den mansdominerade 
institutionsvärlden har ställt på dem, trots att de inte alltid ser institutionen som 
ojämställd. De upplever sig ha blivit mer ambitiösa, inte kräva så mycket och inte sätta 
gränser. Vissa undersökningsdeltagare har egna förklaringsmodeller kring denna 
problematik och hänvisar till hur samhället ser ut i övrigt, att kvinnor i samhället 
överlag är underordnade männen. De pratar om en ordning som de inte själva kan styra 
över, utan mer måste acceptera och låta framtiden förändra. Det förekommer 
uppfattningar där könet inte ansågs vara ett hinder under doktorandtiden och vissa har 
svårt att se att detta skulle ha inverkan på deras fortsatta forskarkarriär. En kvinna 
påtalade att hon inte hade något behov av att förställa sin personlighet eftersom hon 
hade en kvinnlig handledare. Detta medförde därför inga problem för henne gällande 
könsstrukturen på institutionen. En annan kvinna upplevde inga skillnader mellan 
kvinnor och män på institutionen och kopplade detta till att hon inte upplevs vara direkt 
kvinnlig och är därför inte känt av dessa strukturer.  
 
Uttryck som vassa armbågar och skinn på näsan understryks, vilket ger fog för den höga 
tävlingsinstinkt som krävs för att ta sig fram i forskningsvärlden. Ett exempel på hur 
dessa vassa armbågar kan användas är då en undersökningsdeltagare känt sig utnyttjad 
av en manlig kollega då han utnyttjade hennes kunskap och välvilja för att själv kunna 
publicera utan hennes vetskap. Detta kopplade hon dock inte själv till en könsaspekt.  

 
Avsaknad av kvinnliga förebilder. Det uttalas en avsaknad av kvinnliga förebilder 

under doktorandtiden likväl som i arbetslivet. De påtalar främst avsaknaden av 
kvinnliga professorer. Det finns en känsla av att kvinnorna försvinner på vägen upp i 
forskarvärlden och det därför finns en avsaknad av kvinnliga förebilder som nått högt i 
sin forskarkarriär.  
 
Handledarens vikt för arbetets gång uttrycktes starkt och anses spela en ansenlig roll då 
denna ska agera med stöttning och handledning i arbetet. Därför bör handledaren besitta 
en hög kompetens, främst gällande ledarskap. Om denna relation inte är funktionell blir 
avhandlingsarbetet mycket tyngre och arbetsammare. Flertalet undersökningsdeltagare 
har haft manliga handledare, vilket stärker avsaknaden av kvinnliga förebilder. Om en 
handledare upplevs alltför övervakande och på så vis eliminerar mycket av det kreativa 
av forskningen kan detta försvaga känslan av forskningen som spännande och givande, 
vilket påtalas.  
 
Många undersökningsdeltagare gick in i sin forskarutbildning med ringa eller inga 
förväntningar om att i framtiden fortsätta sin forskarkarriär. Flertalet beskriver hur de 
hamnat på sin doktorandutbildning av en slump, att de fann ett ämne intressant och 
därför lockades in på denna bana av forna C-uppsatshandledare. Ett stort antal deltagare 
har inte föräldrar eller övrig släkt som arbetar inom den akademiska världen eller som 
själva forskar, vilket också ger en avsaknad av förebilder hemifrån. 
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Livsval 

Forskarvärlden anses vara mycket tävlingsinriktad och det handlar om att skaffa sig 
tillräckligt med meriter för att ständigt kunna klättra i karriärstegen. Systemet är 
hierarkiskt indelat och upplevs bygga på att ständigt överträffa andra. En kvinna 
uttrycker detta: 
 

”Hur bra man än presterar så är det ändå någon typ av misslyckande, om man 
jämför sig med andra. För det är alltid någon som har 43 miljoner artiklar fler än 
vad du har gjort och det är alltid någon som har gjort andra val och därför liksom 
kommit längre i sin karriär. På något sätt tycker jag i akademikervärlden om man 
väljer det ekorrhjulet. Man får aldrig vila, man får aldrig vara liksom nöjd. Utan 
man trycks hela tiden […] Och i ett sådant system kan jag aldrig bli 100 % duktig. 
Jag kan bli nöjd efter mina egna kriterier, men så fort jag är nöjd efter mina egna 
kriterier, och ”Åh, vad skönt!” så lyfter jag blicken och, ”Oj, dom där har gjort allt 
det där.” Så att, det är en ganska pressande livsväg att välja.” 

 
Att forska beskrivs som en livsstil. Ett liv där man måste lägga största delen av sin tid 
på forskning, där många offrar kvällar och nätter för att prestera och meritera sig. Det 
uttrycks med ord. 
 
  ”Jag menar, en del har ju valt att bara forska. Att verkligen viga sitt liv åt det.”  
 

”Jag vet inte om det är de själva som driver på eller inte, eller om det är 
forskarvärlden som gör det, att det finns någon oskriven lag inom en. Men som 
sagt, jag tror att många, många offrar väldigt mycket för det här.” 

 
En kvinna beskriver hur hon arbetade sju dagar i veckan med sitt forskningsarbete och 
att detta efter ett antal år började tära på henne. Undersökningsdeltagarna beskriver hur 
de, för att undslippa denna värld som upplevs ohälsosam, gjort kvalitativa val. Detta val 
innebar att prioritera bort en del av forskningen och den tävlingsanda som krävs och 
satsa på välmående och familjeliv.  
 

Familjen. Ett omtalat ämne under intervjuerna är diskussionen kring svårigheterna 
att som kvinna kombinera familjeliv med barn och en forskarkarriär. Det talas främst 
om tidsåtgången med forskning men även om behovet av fast försörjning och ett 
stadigvarande hem.  
 
Gällande tidsåtgången menar kvinnorna att den tid forskning tar är svår att få. Ett antal 
kvinnor nämner den teoretiska möjligheten att arbeta, vilket innebär att läsa och skriva 
under perioder då barnen sover. En kvinna menar att det värsta som kan hända är att 
man bränner ut sig själv.  
 
Många uttrycker istället valet att skaffa familj som ett kvalitativt val och säger sig vara 
nöjda i den position de befinner sig idag, eftersom de kan kombinera familjeliv och ett 
arbete de beskriver som mestadels givande. De ser många fördelar i sin tjänst, de 
familjevänliga arbetstiderna, den fasta boplatsen samt den fasta lönen, vilket är en 
trygghet. Ett arbetsliv i forskarvärlden likställs med att själv behöva söka pengar till 
forskning, vilket anses vara ett opålitligt försörjningssätt, särskilt när de har ett 
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försörjningsansvar. Detta ses som en anledning till att de tackade ja till den anställning 
de erbjöds efter avlagd examen, vilket innebar tjänster utan forskning. Flertalet har 
stannat kvar i denna tjänsteposition, men påtalar ändå att de ser en möjlighet att söka sig 
bort från sin arbetsplats.  
 
Samtliga undersökningsdeltagare menar att valet mellan att kunna skaffa familj och att 
fortsätta forska är ett val som många kvinnor tvingas ta, vilket i vissa fall uppfattas 
orättvist. Män beskrivs ha lättare att kombinera familjeliv och forskning. Tiden under 
slutskedet av graviditeten och förlossning samt amning är bland annat en period då 
kvinnor inte kan stå till forskningsvärldens förfogande, vilket kan bidra till att viktiga 
seminarier och liknande försummas. Kvinnorna upplever att männen i detta fall har ett 
försprång eftersom de fysiskt sett har större möjlighet att välja när de kan stå till 
förfogande eller inte. Män anses även ha en större möjlighet att kombinera barn och 
familj med forskning då de har större tänkbarhet att kunna förhandla om exempelvis 
hämtning och lämning av barn. Dessa möjligheter beskrivs som naturliga eftersom män 
omöjligt kan föda barn. Detta uppfattas även ge männen större möjlighet att snabbare 
klättra i sin forskarkarriär. Män upplevs även ha möjlighet att skaffa familj långt senare 
i sin karriär eftersom de inte har lika stora svårigheter att skaffa barn vid en högre ålder. 
De närmaste åren efter avlagd examen ses nämligen som av största vikt, vilket är en 
period då de flesta kvinnor är i den ålder då det är vanligt att den biologiska klockan 
tickar. Att bilda familj uppfattas innebära att välja bort forskningen, i alla fall för en tid. 
För vissa kan den tidsförlusten detta innebär verka stressande, andra säger sig ha 
accepterat att de aldrig kommer bli en högt uppsatt professor.  
 

Att flytta. Problematiskt i den fortsätta forskarkarriären beskrivs även vara att den 
innefattar att behöva vara tillgänglig på en bred arbetsmarknad vilket ofta kan medföra 
förflyttning.  
 
Att flytta med anledning av arbete ses inte som ett alternativ, detta på grund av både 
sociala och familjerelaterade skäl. Det innebär en påfrestning för det sociala livet att 
flytta och många har stadgat sig med vänner och familj. Att tvinga familjen att flytta är 
inte heller tänkbart och vissa uttalar även att deras familj inte vill flytta för deras 
karriärs skull. Största vikten ligger främst vid att inte flytta på barnen. Dock finns en 
förmodan om att hemorten (Stockholm) är den ort som kan erbjuda mest eftersom det är 
en stor stad med många forskningsinstitut, universitet och högskolor, vilket också har 
varit skälet till att många inte har funderat på förflyttning.  
 
Vissa drar även paralleller med sina manliga bekanta inom forskarvärlden. De kan se att 
det är mer vanligt att kvinnan flyttar med mannen än vice versa. Det finns ingen som 
kan ge ett exempel på familjer där kvinnan varit orsaken till att hela familjen flyttat. Det 
dras även jämförelser till USA där det anses vara mycket vanligare med förflyttning på 
grund av arbetsmöjligheter. Möjligheten till förflyttning ses även mycket större om båda 
i förhållandet forskar eftersom det finns en upplevelse av att båda parter är mer mobila 
och lättare hittar arbete om de befinner sig i den världen.  
 

”Jag tror ibland att det kan vara så, att om ens familj består av idel akademiker, 
där det är så att det är traditionellt så, att man har gjort rörligheten till en livsstil 
och lyckats fixat och tricksat till det så att båda kan få någon uppgift precis i 
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närheten av det nya stället. Då är man nog mer rörlig på det viset. Men de flesta 
jobb är inte rörliga på det viset, faktiskt. Det vet jag att det finns sådana exempel 
på forskarpar som tar med sina barn och bor i USA ett tag och sedan flyttar 
tillbaka. Men är också, handlar om hur stora barnen är, vad man gör för 
bedömning.” 

 
Diskussion 

 
Syftet med föreliggande studie var att belysa vilka hinder och svårigheter kvinnor som 
doktorerat upplever i sin strävan efter en fortsatt karriär inom forskning i akademin. 
Detta för att synliggöra den maktobalans som råder inom forskarvärlden, vilket är 
viktigt eftersom forskning kan liknas vid ett maktmedel (Coozzens & Woodhouse, 
1995).  
 
Resultaten från föreliggande studie visar att de främsta hindren i att nå en 
forskningskarriär för undersökningsdeltagarna utgörs av upplevelsen av begränsade 
möjligheter på arbetsmarknaden vilken både anses sakna resurser för meritering men 
även är hård konkurrensmässigt. Detta gör det svårt att slå sig fram. Eftersom det finns 
få tjänster att söka känns den eviga jakten på meriter betungande, särskilt tidsmässigt. 
Den mansdominerade världen ger en upplevelse av att män premieras, både gällande 
kunskap och utrymme, och att de betraktas som mer kompetenta än sina kvinnliga 
kollegor. Det finns en avsaknad av kvinnliga förebilder och arbetet upplevs ensamt. 
Slutligen omnämns även livsval, där det påtalas en ovilja att viga sitt liv till 
forskningen. Val som familj och trygghet premieras. 
 
Enligt föreliggande studies resultat anses arbetsmöjligheterna inom forskarvärlden vara 
bristfälliga och många har svårt att klargöra hur de ska få möjlighet till forskning i 
tjänsten och åstadkomma detta. Enligt en tidigare studie (Numhauser-Henning, 2007) 
får den akademiska karriärstegen viss kritik för de snåriga karriärvägarna. Detta ses vara 
ett bekymmer i arbetet att locka duktiga studenter att fortsätta till en karriär inom 
akademin och forskarkollektivet (Numhauser-Henning, 2007). Denna kritik får stöd av 
resultaten i föreliggande studie på så vis att många av undersökningsdeltagarna i nuläget 
avsagt sig en forskarkarriär. Det finns en upplevelse av att konkurrensen är oerhört hög 
och att tilldelningen av forskningsmedel eller möjlighet till forskning i tjänsten är svår 
att få. Wold och Wennerås (1997) påvisar bland annat att kvinnor värderas lägre i 
samband med sökande av forskningsanslag, en upplevelse som påtalas även i 
föreliggande studie. Många har, trots ansökningar, inte fått forskningsmedel tilldelade 
alternativt får inte utrymme för forskning i tjänsten.  
 

Studiens deltagare uttalar en avsaknad av forskartjänster vilket de anser utgör ett hinder 
till karriärutveckling då det ökar den hårda konkurrensen. Numhauser-Henning (2007) 
menar att denna ökade konkurrens sägs bero på det ökade antalet forskarutbildade. 
Tiden snart efter disputation, menar hon, har därför blivit alltmer kritisk för den som vill 
fortsätta sin karriär inom forskarvärlden och akademin. För att kunna komma i fråga för 
en meriteringstjänst såsom forskarassistent eller en lektorstjänst krävs därför oftast 
någon form av meritering direkt efter disputation. Anställningsförfarandet inom 
forskarvärlden sker ofta genom nätverk (Numhauser-Henning, 2007) och för att få 
möjlighet till mer eftertraktade tjänster som innefattar forskning krävs bland annat 
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omfattande nätverk, något som visat sig lättare för män än för kvinnor att erhålla 
(Lundin et al., 2007). Föreliggande studie visar att undersökningsdeltagarna har svårt att 
meritera sig på annat sätt än genom undervisning för att få möjlighet till ett avancemang 
inom forskarvärlden. Resultatet visar även att dessa kvinnor känt sig ensamma i sitt 
arbete och har haft svårt att bygga upp det viktiga nätverket. Lundin et al. (2007) ges 
därmed stöd genom föreliggande studie. Detta kan i sin tur relateras till Wiberg (2007) 
som påvisar att bland de tjänster som innehåller undervisning och ingen forskning är 
majoriteten av de anställda kvinnor. 
 
Avsaknaden av karriärmöjligheter för studiens kvinnor i forskarvärlden kan relateras till 
Ridgeway (2001) som menar att män genom status beliefs antas besitta en högre 
kompetens än sina kvinnliga kollegor. Även enligt Lundin et al. (2007) bedöms kvinnor 
besitta en lägre forskarkompetens än män. I föreliggande studie säger sig 
undersökningsdeltagarna uppleva en tuff arbetsmarknad då de själva gör jämförelser 
med sina manliga kollegor samt upplever sig bli negativt särbehandlade. Lundin et al. 
(2007) menar att denna bedömning är en av anledningarna till att kvinnor har det 
svårare karriärmässigt, vilket föreliggande studie till viss del ger stöd åt på så vis att 
flertalet undersökningsdeltagare har haft svårt att få i stånd forskning trots en föresats 
om detta.  
 
Wold och Wennerås (1997) resultat gällande kvinnors möjlighet att avancera inom 
akademin inom ramen för de statusfyllda positionerna kan till viss del stödjas av 
föreliggande studie. Detta tyder på att kvinnor har en svag maktposition inom 
universitetsvärlden vilket främst kan skönjas i den avsaknad av kvinnliga förebilder som 
påtalas. Jakobsson et al. (2003) påvisar att högskolorna upplevs patriarkala, vilket kan 
jämföras med uttalanden där resultaten talar för att studiens kvinnor känt sig givna åt 
den manliga kontexten med krav att prestera mer för att bedömas likställt sina manliga 
kollegor. Long et al. (1993) menar att kvinnor måste prestera mer för att erhålla 
likvärdiga karriärmöjligheter som män, vilket kan jämföras med föreliggande studies 
resultat där det finns en upplevelse av ifrågasättande av kompetens från män inom 
akademin. De har upplevt bemötandet orättvist jämfört med manliga kollegor som inte 
anses behöva utstå detta betvivlande, vilket ytterligare stöder Lundin et al. (2007) då 
kvinnor uppfattas ha lägre forskarkompetens. Detta har medfört en försiktighet att ge 
utlopp för sina tankar under seminarier. Det finns även en upplevelse av att manliga 
kollegor får mer plats på seminarier samt blir gynnade vid meritering såsom 
publicering. Detta kan tala för en underordning där kvinnor givet uppsatta 
föreställningar inte värderas likt sina manliga kollegor. Fiske (1993) stöds därmed då 
hon påtalar en maktobalans mellan könen där män, på grund av sin överordning, kan 
tillskriva kvinnor mindre makt, något som upplevts av studiens undersökningsdeltagare. 
Kvinnor upplevs inte få samma utrymme som sina manliga kollegor samt undermineras 
genom att enfaldigas. Föreliggande studie kan med anledning av denna könssegregering 
kopplas till Hirdman (1997) men även relateras till Meyersen och Petersen (1997) som 
menar att anledningen till att kvinnor ogärna släpps in i manliga nätverk kan bero på att 
män värnar om sin maktställning. Detta bottnar i en upplevelse av underordning som 
påtalats av kvinnorna i studiens resultat, där de själva gjort jämförelser med manliga 
kollegor. 
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Kvinnor tar oftare än män arbeten som har färre utvecklingsmöjligheter (Eagly & 
Karau, 2002), något som i detta fall inte fullt förklarar ’the leaking pipeline’ (Mählck, 
2004) utan ojämlikheten inom forskarvärlden bör istället ses ur ett genusperspektiv. Den 
mansdominerade miljö som föreliggande studie påvisar kan tros upprätthålla det 
omedvetna genussystemet genom isärhållandet (Hirdman, 1997). Kvinnorna i denna 
studie upplever sig inte få samma möjlighet att klättra i karriären som sina manliga 
kollegor, vilket även Valian (2004) starkt påtalar som en problematik inom 
forskarvärlden. Undersökningsdeltagarna har upplevt påhopp av manliga kollegor och 
lärare vilket kan relateras till att män, som i detta fall sitter på de högre 
statuspositionerna, vill vidmakthålla sin status genom att upprätthålla isärhållandet 
(Hirdman, 1997). Det är ofta män som ansvarar för rekryteringen till olika positioner 
med maktställning (Meyersen & Petersen, 1997), och de kan mot bakgrund av 
ovanstående därmed motverka att kvinnor rekryteras till betydelsefulla positioner, något 
föreliggande studies resultat tyder på. Detta rör avsaknaden av kvinnliga förebilder 
inom forskarvärlden men även de svårigheter som kvinnorna upplevt genom den 
manliga dominansen såsom ansett förbiseende. Hirdman (1997) menar att vi genom att 
efterleva detta system vidmakthåller den osynliga maktbalansen. Denna omedvetna 
upprätthållelse (Hirdman, 1997), stöds till viss del av föreliggande studie då det finns en 
ambivalens i att tala om sitt kön i förhållande till forskarvärlden. Det märks tydligt att 
många undersökningsdeltagare inte vill nämna sitt kön som ett hinder, av den anledning 
att det i många fall inte är tydligt uttalat att så skulle vara fallet. En försiktighet i 
utlåtanden kan härröras och en ovilja till att uttala sig om en rådande maktobalans. Den 
kvinnliga könsrollen efterlevs (Murdock & Provost, 1973) och även det medärvda 
genuskontraktet (Hirdman, 1997) på så vis att det talas om en underordning som inte är 
föränderlig i dagsläget. Föreliggande studie stöder på så vis tidigare studier genom att 
undersökningsdeltagarna påtalar hur de fogat sig efter den manliga dominansen genom 
att leva upp till de förväntningar som ställdes på dem. Detta har skapat ett beteende efter 
givna förväntningar vilket kan härledas till att vissa inte satte gränser eller ansåg sig 
börja kräva mindre. Beteendet kan ställas i relation till Gutek (1989) och Westberg-
Wohlgemuth (1996) som visar hur kvinnor kopplas till beteenden av mer passiv 
karaktär.  
 
Undersökningsdeltagarna talar om kvalitativa val, vilket innebär att välja bort 
forskningen som livsstil och istället satsa på familj, social samvaro och trygghet. Det 
finns en stark uppfattning om att män har lättare att kombinera familjeliv och en 
forskarkarriär, vilket ger stöd åt Mählcks (2001) studie. Denna studie påvisar den 
kvinnliga avsaknaden i forskarhierarkin, vilket sägs bero på kvinnors större ansvar för 
familjelivet än männens. Detta är främst av biologiska skäl, eftersom kvinnan har en 
viktig roll under graviditet och födelse, samt inte har samma möjlighet att välja när 
familjebildning ska ske på grund av ålderbegränsningar. Den mobila livsstil som 
forskning upplevs innebära lockar inte för kvinnorna i föreliggande studie, vilka inte 
kan tänka sig att flytta. Lundin et al. (2007) får till viss del stöd av föreliggande studies 
resultat som påvisar att kvinnor har en sämre tendens att se till sin egen karriär och att 
flytta för arbetens skull. Resultaten visar hur kvinnorna tar avsteg från karriären till 
förmån för familjeliv och trygghet. Viljan till familjeliv anses därför hämma längtan och 
möjligheten till en karriär inom akademin. Undersökningsdeltagarna talar om att viga 
sitt liv till forskningen vilka de själva inte valt att göra. De har på så sätt valt att lösa den 
rollkonflikt (O`Neil & Greenberger, 1994) som uppstår vid kombinationen av familjeliv 
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och forskarkarriär genom att välja bort forskarkarriären. I sin tur kan detta härledas till 
Hirdman (1997) som berör inlärda beteenden genom genuskontraktet och Murdock och 
Provost (1973) som belyser könsroller genom att se till inlärda roller som omedvetet 
efterföljs på grund av rotade sociala beteenden.  
 
Sammanfattningsvis upplevs åtskilliga hinder för disputerade kvinnor i en fortsatt 
forskarkarriär. Otydliga karriärvägar, en hög konkurrens om små resurser och tjänster i 
en miljö där män premieras, höga prestationskrav som samtidigt ska kombineras med ett 
familjeliv i en värld där det råder tidsmarginaler för vidare karriär talar inte för att det är 
en lätt verklighet för studiens kvinnor att skapa sin karriär i. Då forskarvärlden 
dessutom andas en särskild livsstil med krav på att åsidosätta mycket fritid väljer vissa 
kvinnor bort en vidare forskarkarriär. Därmed går den kompetens dessa kvinnor besitter 
till spillo inom akademin, där den framtida kunskapen skapas och utvecklas.  
 
Föreliggande studie utgår endast ifrån kvinnor som doktorerat från Psykologiska 
institutionen vid Stockholms universitet och som av olika anledningar inte forskar inom 
akademin. Studien innefattar således inte kvinnor som fortsatt sin forskarbana inom 
akademin och de hinder som dessa stött på. Anledningen till detta är att det finns en 
avsaknad av denna typ av studier i tidigare forskning. Tidigare studier har mestadels 
fokuserat på den akademiska världen i stort eller till specifika problemområden såsom 
familj, meritering eller anställning. Eftersom det finns ett överskott av kvinnor på 
mindre statusfyllda poster inom akademin, såsom administrativa och undervisande 
(Johansson & Ekman, 2007), känns det viktigt att undersöka anledningen till denna 
avsaknad av jämställdhet inom akademin. 
 
Syftet med denna studie var att få en fördjupad förståelse för de hinder kvinnor som 
doktorerat från Psykologiska institutionen stöter på i sin karriärsträvan där tonvikten 
ligger på möjlighet till vidare forskning. Ämnet är som sådant känsligt och 
kontroversiellt på det vis att kvinnorna doktorerat från den institution där studien 
genomfördes. Detta ska tas i beaktande då det kan ha påverkat resultatet. Det finns med 
hänvisning till denna känslighet en risk för att intervjupersonernas svar begränsas på 
grund av rädsla för identifiering. Ämnet är även känsligt ur personlig synvinkel vilket 
kan påverka resultatet. I beaktandet av denna studie bör aspekter av att röja sin stolthet 
genom att erkänna den bristande möjligheten till fortsatt forskning medräknas. Då detta 
till viss del konstituerar en avstannad karriär inom akademin kan det möjligen ses som 
ett misslyckande.  
 
Ingen intervju är den andre lik och varje intervju fick styras utifrån intervjupersonens 
svar, vilket gör det omöjligt att genomföra alla intervjuer på likadant vis. Detta påverkar 
intervjuarens förförståelse och därmed analys och resultat. Dock är intervju det bästa 
sätt att samla in data i denna typ av undersökning då det handlar om att beskriva och 
analysera ett visst fenomen som är ogripbart. En kvantitativ metod hade inte gett denna 
förståelse vilket inte heller en annan typ av kvalitativ metod såsom observation då 
ämnet är svårt att avgränsa i tid och rum. 
 

Om några av studiens deltagare hade doktorerat på en annan institution eller på annan 
ort hade detta kunnat öka studiens pålitlighet på så vis att ämnet inte skulle anses lika 
känsligt då anonymiteten till viss del kan upplevas större. Att delge information hade då 
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troligtvis inte varit lika känsligt för undersökningsdeltagarna, och kanske hade en större 
öppenhet och djupgående svar erhållits. Föreliggande studie inkluderar inte män, vilket 
gör att svårigheter som finns för båda könen även inkluderas i denna studie. Således 
bygger många resonemang vid jämförelser av män och kvinnor i föreliggande studie på 
kvinnors upplevelser av skillnader mellan könen. En framtida studie kan av denna 
anledning vara att jämföra kvinnliga och manlig forskare.  
 
En forskarutbildning har till syfte att utbilda framtidens forskare inom akademin. 
Föreliggande studie visar på de svårigheter och hinder som existerar för kvinnor i sin 
forskarkarriär efter en avlagd examen, vilket ger en bild av den manliga struktur som 
fortfarande råder inom forskarvärlden. Detta är därför ett högst aktuellt ämne på det vis 
att det är av största vikt att synliggöra den form av diskriminering som faktiskt existerar 
på våra universitet, högskolor och i forskarvärlden. Sverige, ett av världens mest 
jämställda länder (Hausmann et al., 2007), har denna struktur i det högsta 
utbildningsväsendet i landet. Det är där makten och kunskapen för att överleva 
framtiden finns (Numhauser-Henning, 2007) och är en värld som är tänkt att stå för 
framtid och hopp. Då denna värld ska finna ny kunskap och utbilda nästa generation är 
det viktigt att denna är jämlik och demokratisk. Därför bör ett ökat intresse för att 
belysa denna problematik finnas vilket kan ge ett tilltagande tryck att genomföra 
reformer inom akademin med avsikt att öka jämställdheten så att män och kvinnor får 
möjlighet till en karriär på lika villkor.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Intro: 

Presentation av mig själv 
Syfte med undersökningen 
C-uppsats, kommer publiceras, citatanvändning? 
Intervjutid 
Anonymitet och frivillighet 
Kontakta igen om jag behöver övrig info eller förtydliganden? 
 
Bakgrund:  

Sysselsättning, ålder, ungefärlig tid sedan disputation? 
 
Före doktorandtiden:  

Varför valde du att doktorera?  
Varför doktorerade du just vid Stockholms universitet? 
Vilka förväntningar hade du på din doktorandtjänst?  
Vad ville du att doktorandtiden skulle leda till? 
 
Under doktorandtiden: 

Berätta om din doktorandtid. 
Frågeområden: 
Handledarskapet? 
Socialt stöd? 
Delaktighet? 
Grad av delaktighet i olika aktiviteter? Meriterande alt icke-meriterande, jämfört med 
andra doktorander. 
Kön, har det betydelse? 
Särbehandling? Av dig eller annan. 
Känsla av kontroll? 
Införlivning av förväntningar? 
Möjligheter efter doktorandtiden. Har ditt kön någon betydelse för detta? 
Bedömning av det egna resultatet. Blev det som du tänkt? 
 
Efter disputationen: 

Hur har din tid efter disputationen sett ut?  
Vad har du gjort? Vad har varit svårt? Vad har varit mindre svårt? Har ditt kön haft 
någon betydelse? På vilket sätt? Tror du det skulle sett annorlunda ut om du var man? 
 
Hur har arbetsmarknaden sett ut för dig? Vilka hinder har du upplevt? Tror du ditt kön 
har någon betydelse för detta? 
Har dina förväntningar införlivats? Varför/varför inte? 
Skulle du valt att doktorera om du fick göra samma val idag?  
Om ja, hade dina val sett likadana ut eller hade du ändrat på någonting?  
Hade du valt samma universitet? Varför/varför inte? 
Om nej, varför inte? 
Är du nöjd med din situation idag? På vilket sätt/varför inte? 


