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Sammanfattning 

I USA kan man konstatera att andelen kvinnliga professorer inte ökat under 1960 och 

1970 talet, trots att andelen kvinnor som deltar i högre utbildning ökat kraftigt. 

Fenomenet kallas ”the leaky pipeline” och liknar den akademiska världen vid ett 

läckande rör där kvinnor läcker ut i högre utsträckning än män. Också i Sverige, och vid 

Stockholms universitet, verkar kvinnor ”läcka ur systemet”; trots att kvinnor idag 

generellt har bättre universitetsbetyg än män, är andelen kvinnor som fortsätter att 

studera på högre nivåer fortfarande låg.  

Stockholms universitet har jämställdhet som ett av sina grundläggande mål, och 

sociologiska institutionen är en av de institutioner som har störst andel kvinnliga 

studenter.  80 procent av studenterna och drygt hälften av doktoranderna är kvinnor. 

Under perioden 1995 till 2008 var dessutom 58 % av de som disputerade kvinnor.  

Fortfarande dominerar män bland lektorer och professorer på institutionen och de 

senaste åren har endast en kvinna rekryterats till en utlyst tjänst. Eftersom fasta tjänster 

är eftersträvansvärda inom universitetet är det viktigt att studera hur rekryteringen till 

dessa tjänster går till.  

Syftet med denna uppsats är att se om det förekommer en jämställd rekrytering av 

lektorer vid Sociologiska Institutionen på Stockholms Universitet. Genom ett 

diskursanalytiskt tillvägagångssätt analyseras därför sakkunnighetsutlåtanden till 

samtliga tjänstetillsättningar av lektorer mellan åren 2003 till 2007. 

 Uppsatsens resultat visar inte på något systematiskt missgynnande av kvinnor. 

Däremot är kvinnor kraftigt underrepresenterade bland sakkunnigas toppkandidater. 

Endast 4 av de 16 topp-fyra-placerade var kvinnor. Slutsatsen är att hur man disponerar 

sin tid efter avlagd doktorsexamen är av högsta vikt för ens möjligheter till befordran. 

Det som värderas högst visar sig vara hög forskningsmässig produktivitet av hög kvalité 

En potentiell källa till sämre förutsättningar är därför främst att ägna för mycket tid åt 

undervisning och publicera mindre, något som verkar vanligare bland kvinnor. 
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Inledning 

The European Technology Assessment Network (ETAN) visar i sin rapport att kvinnor 

innehar mindre än 10 procent av toppositionerna inom den europeiska vetenskapliga 

forskningen, detta trots att de utgör hälften av studenterna inom Europa. De förkastar 

förklaringar som grundar sig på kvinnors sena inträde till universitetsvärlden och menar 

att andelen kvinnliga studenter inte på långa vägar stämmer överens med andelen 

representerade på högre positioner (Dewandre, 2002; ETAN, 1999). 

Även i Sverige lyser kvinnorna med sin frånvaro på de högre posterna inom akademin. 

År 1873 fick kvinnor i Sverige möjlighet att läsa på universitetet och idag är andelen 

kvinnor högre än andelen män. Flertalet undersökningar har visat att kvinnor idag 

generellt sett har bättre universitetsbetyg än män, ändå är andelen kvinnor som fortsätter 

studera på avancerade nivåer fortfarande låg. Redan på doktorandnivå börjar andelen 

kvinnor att minska och på högre akademiska nivåer är de näst intill obefintliga. År 2006 

var endast 31 procent av de disputerade forskarna och 16 procent av professorerna 

kvinnor, detta trots att ca 60 procent av de studerande var kvinnor (Glynn et al, 2006). 

Vid Stockholms universitet har kvinnor varit i majoritet bland de registrerade 

studenterna sedan 1970-talet och andelen kvinnor som avlade doktorsexamen har ökat 

från 38 till 54 procent under perioden 1984-2003 (Stockholms Universitet, 2007). 

Jämställdhet är vidare ett av Stockholms universitets grundläggande värden och i 

universitetets jämställdhetsplan kan man bland annat läsa att kvinnliga sökande till lektor 

och docenttjänster ska uppmuntras för att fler kvinnor ska bli professorer. (ibid., 2007). 

Trots detta var endast 25 procent av professorerna inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig fakultet vid Stockholms Universitet kvinnor år 2006 

(Samhällsvetenskapliga fakultetens jämställdhetsgrupp, 2008). 

 

På Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet utgör kvinnor 80 procent av 

studenterna och drygt hälften av doktoranderna. Bland lektorer och forskarassistenter är 
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kvinnor och män jämnt fördelade. Bland professorerna dominerar däremot män 

(Sociologiska Institutionen, 2009). Överrepresentationen av män på högre nivåer i en 

social kontext som annars domineras av kvinnor gör det intressant att studera 

institutionens rekryteringsprocess. Kommer framtidens sociologiska institution vara 

kvinnodominerad? Om så inte är fallet blir frågan varför? Har kvinnor, trots dominans i 

antal, färre eller sämre meriter än män? Eller är det så att kvinnors meriter värderas lägre 

än mäns meriter? 

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att ur ett jämställdhetsperspektiv studera vad det är som värderas vid 

rekrytering av lektorer vid Sociologiska Institutionen på Stockholms Universitet, under 

åren 2003 till 2007. 

-Vad är det som värderas i rekryteringsprocessen? 

-Finns det några mönster i vad de sakkunniga värdesätter och vad skulle de kunna få för 

eventuella konsekvenser för jämställdheten? 

Avgränsningar och definitioner 

Denna studie fokuserar jämställdhet i rekryteringen av lektorer vid sociologiska 

institutionen på Stockholms Universitet. I studien definieras jämställdhet som 

likabehandling mellan män och kvinnor, varför studiens resultat inte säger något om 

jämlikhet i termer av etnicitet eller sexuell läggning. Vidare är studien avgränsad till 

rekryteringen av lektorer, andra meriterande tjänster såsom forskarassistenttjänster och 

professorstjänster studeras inte. Tidsaspekten gör även att jag här varit tvungen att 

begränsa mig till en femårsperiod. Studiens resultat kan därför inte generaliseras till att 

gälla andra anställningar, institutioner och tidsperioder. 

Ett centralt begrepp i uppsatsen är ordet diskurs som här definieras som ett bestämt sätt 

att tala om eller förstå världen. Diskursiv praktik syftar på produktion och konsumtion av 

texter och diskursanalys innebär att de olika mönster språket i en text följer inom olika 

sociala domäner analyseras (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I uppsatsens kontext 
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betyder det att det är de sakkunnigas sätt att formulera kriterier för utvärdering och hur de 

uttrycker utvärderingen av olika personers meriter utifrån dessa kriterier som står i fokus. 

Teori och tidigare forskning 

De traditionella könsrollerna består 

Sverige har det högsta kvinnliga deltagandet på arbetsmarknaden bland OECD länderna 

och är känt för att möjliggöra för kvinnan att kombinera förvärvsarbete med familjeliv på 

grund av det välutvecklade välfärdssystemet (Hobson, 2006).  

Trots detta har kvinnan fortfarande det största ansvaret för barn och familj och män 

tenderar inte att ta mer ansvar för hushållsarbete eller omsorgen för barnen. År 2001 

utförde kvinnor 25 timmar obetalt arbete och 33 betalt medan männens låg på 18 

respektive 40 timmar (Hobson, 2006; Folbre, 1994). Att de traditionella könsrollerna på 

detta vis består än idag kan ses som ett upprätthållande av den skeva maktfördelningen 

till männens fördel på arbetsmarknaden; män har helt enkelt investerat mer i 

arbetsmarknadsrelevant humankapital och får därmed högre avkastning 

(Socialdepartementet, 1994; Björklund, Edin, Holmlund & Wadensjö, 2006). Kvinnor å 

sin sida väljer i högre utsträckning än män utbildning och yrken som är lättare att 

kombinera med barnafödande och ansvar för barn och familj (Kulis, Sicotte & Collins, 

2002; Albrecht, Edin, Sundström & Vroman, 1997). 

En annan social mekanism som kan hjälpa oss förstå den manliga dominansens 

beständighet kallar Tilly (2000) för kategoriell ojämlikhet. Ett kategoriellt par, 

man/kvinna, har skapats historiskt och män har, som sociala aktörer, ett intresse att 

upprätthålla den kategoriella ojämlikheten mellan män och kvinnor.1 Mäns intressen 

                                                      
1 Universitetet är på intet sätt unikt vad gäller den manliga dominansen på höga positioner. Dagens 

arbetsmarknad är formad av en tid då normen var att män gjorde karriär och kvinnor tog hand om 

barn och hushåll. På ett likartat sätt som Tilly (2000) menar Löfström (2004) att den vertikala 

segregationen på arbetsmarknaden lever kvar då de ger ”de priviligierade” (männen) maktfördelar. 

Kvinnor förväntas fortsatt att välja karriärer som går att förena med barn och familj. 
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skapar motstånd och myter och uppfattningar om vad kvinnor och män kan, vilket leder 

till att kvinnor inte når lika högt som män trots att de idag har lika utbildning, 

arbetslivserfarenhet och kompetens (Löfström, 2004).  

Tilly menar att även underordnade individer hjälper till att upprätthålla den rådande 

ordningen, ett fenomen han kallar för anpassning. Även individer som ogillar sin position 

blir enligt honom så medveten om den att de utarbetar rutiner, tidscheman etc. som i 

själva verket förstärker den underordnande strukturen (Tilly, 2000).  

Den akademiska kontexten 

Liksom arbetsmarknaden i stort är universitetsvärlden en social kontext som historiskt 

och kulturellt varit befolkad av män. På svenska heter exempelvis utövaren av vetenskap 

”vetenskapsman”. Den idealtypiska professorn är en (verklighetsfrämmande, förvirrad 

men högst) intelligent man. Kulturellt uttrycks idealtypen i filmer såsom professor 

Balthazar, Nutty Professor eller Indiana Jones. Långt in i modern tid var en majoritet av 

studenterna på universitetet män. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är det 

således möjligt att tänka sig att universitetet är en social kontext präglad av en (svunnen) 

tid där mannen var norm (Berger & Luckmann, 2008; Winther Jørgensen & Philips, 

2000), och där rollbeskrivningarna i hög utsträckning förutsätter markservice; någon 

annan (kvinnan) tar hand om ”det praktiska” kring hushåll och barn (Moss Kanter, 1977). 

Men sociala konstruktioner skapas och upprätthålls av mänskliga handlingar (Berger & 

Luckmann, 2008). Det innebär att sociala kontexter kan förändras och universitetet har 

förändrats radikalt vad gäller könssammansättning. Åtminstone bland studenter. Kvinnor 

utgör idag 65 samt 47 procent av dem som avlägger filosofikandidatexamen respektive 

doktorsexamen i Sverige (Högskoleverket, 2009). 

 
Samtidigt finns det tecken på att universitetet behåller sin manliga prägling på högre 

nivåer. Exempelvis har andelen kvinnor bland professorerna i USA inte ökat under 1960-

70 talet trots att andelen kvinnor bland studenterna ökat kraftigt. Den akademiska världen 

liknas vid ett läckande rör (the leaky pipeline) där kvinnor läcker ut i högre utsträckning 
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än män (Chrapkowska, 2006). I Sverige, med dagens ökningstakt, kommer det att ta 40 

till 80 år innan hälften av professorerna är kvinnor. Detta förutsätter dock att fler än 

hälften av dem som disputerar är kvinnor. I USA verkar manligt kön öka möjligheten att 

göra karriär, även med hänsyn tagen för faktorer så som produktivitet och anställningstid 

(Wold & Chrapkowska, 2004). Frågan blir därmed om universitetets världsbild endast 

accepterar vissa beteenden medan andra blir otänkbara (Winther Jorgenson & Phillips, 

2000). Att prioritera familjen under perioder skulle i ett sådant perspektiv kunna vara ett 

”icke accepterat beteende”.  

Kvinnor och mäns karriärvägar inom den svenska akademin 

Låt oss anta att den sociala verkligheten har anpassats efter dagens situation och att den 

akademiska världen nu är fri från förutfattade meningar om könsroller, fri från manliga 

intressegrupperingar och att män och kvinnor har samma produktivitet och preferenser.  

Vad vi ser idag skulle i en sådan situation endast spegla en fördröjning som skapats 

historiskt; det tar tid att kvalificera sig till en professur, och sammansättningen idag 

speglar de som disputerade för tjugo eller trettio år sedan. Andelen kvinnor på högre 

nivåer skulle då kunna prediceras utifrån andelen kvinnliga doktorander. Empiriskt visar 

det sig dock att ökningen är mindre än förväntat; en procents ökning av kvinnliga 

doktorander ger mindre än en procents ökning av kvinnliga fakultetsanställda (Kulis et al 

2002). En annan undersökning av Samhällsvetenskapliga fakultet i Sverige (och 

Stockholms universitet) visar att det finns små skillnader mellan mäns och kvinnors 

chanser att erhålla både lektorat och forskarassistenttjänster efter disputation, men att 

mäns chanser var något större vid forskarassistenttjänster medan kvinnors chanser var 

något större vid lektorat (Samhällsvetenskapliga fakultetens jämställdhetsgrupp, 2008).  

 

Kulis et al (2002) menar att relationen mellan antalet kvinnliga doktorander och antalet 

kvinnor på högre nivåer varken är enkel eller direkt. Andelen kvinnor bland 

doktoranderna kan enligt dem påverka jämlikheten i rekryteringsprocessen på tre sätt.  

För det första påverkar antalet kvinnliga doktorander disciplin samt 

organisationskulturen. För det andra påverkar det sättet man värderar män och kvinnors 

insatser inom olika ämnesområden. Den sista förklaringen, som är fokus i Kulis et als 



 6

undersökning, innebär att andelen kvinnor på högre nivåer skulle speglas av andelen 

kvinnliga doktorander. Resultatet visar dock att andelen kvinnor bland doktoranderna inte 

konsekvent reflekterar andelen kvinnor på högre nivåer inom den akademiska världen. En 

procents ökning av andelen kvinnliga doktorander ökade andelen fakultetsanställda med 

mindre än 1 procent. Skillnader mellan olika fakulteter fanns dock (Kulis et al. 2002). 

 

Chrapkowska (2006) bekräftar detta resultat även i Sverige och vederlägger i sin studie 

”Akademins anrikning av män” att andelen kvinnliga studenter redan 1950 hade varit 

tillräckligt hög för att förvänta sig en jämn fördelning mellan kvinnor och män bland 

professorerna. Hon har i sin studie jämfört andelen kvinnliga professorer idag med 

andelen kvinnor som antas ha tagit grundexamen respektive doktorsexamen samtidigt 

som dem. Resultatet visar att män avancerat i större utsträckning inom alla ämnen 

förutom juridik, där det är 1.19 gånger mer sannolikt att en kvinna avancerat. De tre 

minst jämställda ämnesområdena visar sig vara samhällsvetenskap, humaniora och 

farmaci. Inom samhällsvetenskapen är det nästan 5 gånger större sannolikhet att en man 

som tagit grundexamen samtidigt som 2002 års professorer är professor än hans kvinnliga 

studiekamrat och 1,60 gånger större sannolikhet att en man befordrats i relation till de 

kvinnor han avlade doktorsexamen samtidigt som (Chrapkowska, 2006).  

Chrapkowska (2006) visar i sin studie att det största bortfallet för 

samhällsvetenskapliga ämnen sker vid övergång från grundstudienivå till 

doktorandstudier. Andelen kvinnor som tog doktorsexamen i samhällsvetenskap 

samtidigt som dagens professorer var endast 22 procent. På grundnivå var andelen 

kvinnor och män relativt lika, 45 respektive 55 procent (Chrapkowska, 2006). Om 

kvinnor har 4 gånger svårare än män att bli professor, vilket verkar vara fallet vid 

samhällsvetenskapliga fakulteter, måste 80 procent av de disputerade vara kvinnor för att 

uppnå en jämn könsbalans bland professorerna (Wold & Chrapkowska, 2004). Studien 

belyser vidare det faktum att kvinnor generellt sätt har högre prestationsgrad på 

Universitetet men att de sedan tenderar att falla bort successivt redan vid doktorandnivå.  

 

Chrapkowska (2006) nämner två förklaringsmodeller till varför män anrikas i högre grad. 

Hon kallar dessa den kvinnofokuserade och den akademifokuserade. Den förstnämnda 
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innebär att kvinnornas intressen och agerande gör att de inte är intresserande av anrikning 

men belyser även det faktum att kvinnor helt enkelt förväntas prioritera familj och barn 

medan män skall satsa på karriären. Den akademifokuserade menar å andra sidan att det 

är akademins agerande och prioriteringar som är orsak till dess tidigare bortfall. 

Vetenskaplig produktivitet, tid att forska och stöd från arbetsgivaren ses här som 

oumbärligt för att göra vetenskaplig karriär och teorin bygger på att kvinnor, likt studier 

från USA visat, har mindre tid och stöd och därför en lägre produktivitet än män. I denna 

innefattas även dimensionen att forskare inte är ett traditionellt kvinnoyrke samt att 

faktorer så som nepotism kan vara ett hinder för kvinnor i karriären (Chrapkowska, 

2006).  

 

Chrapkowska menar att det idag inte finns några belägg för att kvinnor skulle vara 

mindre intresserade av att bli professor och inte heller för dess andra argument att 

familjeansvar är ett hinder för kvinnor i karriären. Att kvinnor skulle ha lägre 

produktivitet, sämre förutsättningar och bedömas hårdare vid ansökningar om tjänster 

och anslag har dock påvisats (Chrapkowska, 2006). Flera undersökningar bekräftar dessa 

fakta (Cole & Zuckerman, 1984; Long, 1992; Wennerås & Wold, 1997; Sandström & 

Hällsten, 2008; Kyvik & Teigen, 1996). 

 

Kyvik & Teigen (1996) menar tillskillnad från Chrapowska, att de faktorer som har störst 

påverkan på produktiviteten är småbarn och huruvida man samarbetar med andra forskare 

(Kyvik & Teigen, 1996). Resultatet visar att kvinnor som har småbarn eller som inte 

samarbetar med andra forskare tenderar att ha lägre produktivitet än sina manliga och 

kvinnliga kollegor. Detta resultat strider även mot Cole & Zuckermanns (1984) resultat 

vilket visar att kvinnors lägre produktivitet inte går att koppla samman med deras ansvar 

för barn.  

Kyvik & Teigen har dock i två upprepade studier kommit fram till att ansvar för barn 

inverkar negativt på kvinnors publiceringsgrad (Kyvik & Teigen, 1990, 1996). Att deras 

undersökningar är gjorda i Norge tillskillnad från USA, kan enligt dem vara orsaken till 

skillnader, då kulturella skillnader såsom annorlunda barnpassning kan ha en inverkan. 

Kyvik & Teigen (1996) visar att kvinnor med barn under sex år var 60 procent mindre 
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produktiva än deras manliga kollegor i samma situation. Även kvinnor med barn under 

elva år arbetade i genomsnitt 5,5 timmar färre i veckan och publicerade 40 procent 

mindre än män i liknande situation. Studien visar vidare att barn, oavsett ålder inte har 

någon inverkan på mäns produktivitet. Endast 13 procent av männen jämfört med 40 

procent av kvinnorna med barn under sex år uppgav att ansvaret för barn orsakade stora 

problem för deras forskningsförmåga (Kyvik & Teigen, 1996).  

Homosocialitet 

Studieförbundet näringsliv och samhälle (SNS) har i sin undersökning om kvinnor och 

karriären kommit fram till att det finns informella hinder för kvinnor på vägen till toppen. 

Orsaker sägs här vara direktdiskriminering, statistisk diskriminering samt mäns ovilja att 

samarbeta med kvinnor. Även kvinnors passivitet samt mäns oförmåga att beakta detta 

lyftes fram (Löfström, 2004). 

Enligt teorin om homosocialitet föredrar män att socialisera sig med andra män 

eftersom det är detta de är vana vid och socialiserats till. Män trivs således bättre med 

andra män och kan också känna igen sig mer hos andra män (McPherson, Smith-Lovin & 

Cook, 2001). Homosocialitet inom universitetsvärlden skulle innebära att män gynnar 

män och företrädesvis väljer män vid t.ex. rekrytering till professor och lektorstjänster. 

Detta kan liknas vid arbetslivet i stort, där män ofta motarbetar kvinnors 

karriärmöjligheter genom att rekrytera andra män till styrelser och ledningsgrupper 

(Holgerson, 2003). Män tenderar vidare att samarbeta mer med andra män, vilket leder 

till att kvinnor får sämre möjligheter till samarbete. Boschini & Sjögren (2007) har i en 

studie av ekonomers samarbetsmönster konstaterat att kön är av betydelse för team-

formationer och att män samarbetar oftare med andra män, även då det finns en hög andel 

kvinnliga kollegor. Detta kan leda till att kvinnor ägnar mer tid till att undervisa, vilket 

kan resultera i sämre meritering (Wold & Chrapkowska, 2004) 

Trots att kvinnor också är homosociala får det inte samma konsekvenser då männen än 

så länge är dem som fördelar de strategiska resurserna för att bygga upp en forskarkarriär. 

Löfström (2004) skriver att man i den vetenskapliga världen kan anta att den 

vetenskapliga meriteringen skulle omöjliggöra subjektiva värderingar men att det visats 
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att så inte är fallet, även här existerar det såkallade glastaket för kvinnor vilket innebär att 

kvinnor inte når upp till höga positioner (Löfström, 2004).  

 

Det faktum att sociala kontakter är av stor vikt vid utövandet av forskning och att män 

har bättre sociala kontakter med sina manliga kollegor leder till sämre förutsättningar för 

kvinnor (Wold och Chrapkowska, 2004; McPherson et al., 2001). 

Kyvik & Teigen (1996) kom fram till att forskare som samarbetade med andra hade 

högre publiceringssgrad, denna tendens var starkare för kvinnor än för män. Detta kan 

tyda på att kvinnor är mer beroende av att samarbeta med andra. Fler män än kvinnor 

samarbetade dock med andra, 20 procent av kvinnorna respektive 12 procent av männen 

samarbetade inte alls. I deras undersökning svarade 40 procent av kvinnorna och 20 

procent av männen att internsamarbete, psykosocial arbetsmiljö och stöd från kollegor 

spelade stor roll (Kyvik & Teigen, 1996). 

Att fler män samarbetar trots kvinnors uttryckta behov av detta skulle kunna tyda på att 

kvinnor har svårt att få tillgång till nätverk och forskningsmöjligheter. Bristen på 

samarbete hos kvinnor kan dock bara till en liten del förklaras av ansvaret för barn, 

endast 20 procent av de med ansvar för barn hade inte samarbetat.  

Könsskillnader i produktivitet härstammar dock inte från skillnader i samarbetsgrad. 

Det verkar snarare vara så att några författare publicerar mycket, medan andra publicerar 

vad Kyvik och Teigen kallar, en normal mängd (Cole & Zuckermann, 1984; Kyvik & 

Teigen, 1996; Long, 1992). Ca 20 procent av alla kvinnor och män i Kyvik & Teigens 

studie stod för hälften av alla publicerade arbeten. Av dessa var marginellt fler män än 

kvinnor, 26 respektive 18 procent. Manliga forskare under 40 års ålder producerade 

dubbelt så många artiklar som kvinnor i samma situation. Över 40 är skillnaden mellan 

män och kvinnor liten, endast 10 till 15 procent (Kyvik & Teigen, 1996).  

Produktivitet 

Den mest fundamentala källan till erkännelse, uppskattning och befordran är för forskare 

genom publikationer. Publicerandet är så nära förknippat med produktivitet att erkännelse 

fås först efter att ett forskningsobjekt blivit publicerat (Fox, 1983). 
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Lägre produktivitet bland kvinnor skulle kunna vara en orsak till att män avancerar i 

högre grad. Flertalet undersökningar tyder på att kvinnor inom forskningsvärden har en 

lägre produktivitet än män, med lägre produktivitet åsyftas här färre publikationer (Cole 

& Zuckerman, 1984; Long, 1992; Xie & Shauman, 1998).  

Zuckermann & Cole (1984) visar i sin studie att kvinnors produktivitet var ca 57 

procent av männens. De fann att skillnaden i produktivitet mellan män och kvinnor ökade 

med tiden till männens fördel (Cole & Zuckermann, 1984). 

Long (1992) bekräftar de med tiden ökade skillnaderna mellan könen. Studien visar att 

skillnaden i produktivitet mellan könen inte är avsevärt stor under de första 3 åren efter 

examen, männen visade sig vara 26 procent mer produktiva. Efter 6 år hade denna 

skillnad dock ökat till 66 procent och vid det nionde året var männen 91 procent mer 

produktiva. Detta resultat tyder enligt Long på att kvinnor har svårare att överföra sin 

produktivitet efter examen till en fast anställning. Efter nionde året börjar dock kvinnors 

produktivitet att öka medan mäns minskar (Long, 1992). Att de tillskillnad från 

Zuckermann och Cole fann detta omvända förhållande kan bero på att de hade en längre 

tidsperiod.  

Skillnader i publikationer mellan män och kvinnor minskar dock om man endast tar 

hänsyn till forskare som aktivt publicerar (Long, 1992; Cole & Zuckermann, 1975). Den 

stora ökningen i skillnaden mellan män och kvinnor efter tre år, har att göra med att 

många kvinnor har ett uppehåll i sina publiceringar vid den här tiden. Medan fler kvinnor 

gör uppehåll producerar de mest produktiva männen mer vilket leder till att 

könsskillnaderna ökar ytterligare (Long, 1992).  

Även om kvinnlig forskning inte är lika utbredd som manlig finns det resultat som 

tyder på att vikten av kvinnligforskning inte är marginell. Long (1992) och Cole & 

Zuckermann (1984) visar att kvinnliga forskare totalt har färre citeringar än män men att 

kvinnliga artiklar generellt sett citerades oftare. Orsaken till detta kan enligt dem vara att 

kvinnor forskar om mer användbara saker. De menar således att kvinnors artiklar skulle 

bli citerade oftare än män om de publicerade mer och samtidigt höll samma kvalitet 

(Long, 1992; Cole & Zuckermann, 1984). 
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Jämställdhet och Peer-review 
Frågan huruvida det förekommer en jämställd bedömning av kvinnor och män inom 

akademin har framför allt aktualiserats i peer-review-processen (Glynn et al., 2006). 

Peer-review är klassat som den centrala kärnan i den moderna vetenskapliga 

granskningsprocessen och innebär att en artikel eller anslagsansökan granskas av en 

kommitté bestående av personer som besitter likvärdig eller mer vetenskaplig kunskap än 

författaren (Glantz, 1994). Eftersom det är denna bedömning som avgör vilka forskare 

som får anslag till forskning och därmed möjlighet att bedriva forskning som 

sysselsättning är en jämställd bedömning avseende kön viktigt för jämställdheten (Glynn 

et al., 2006). Förtroende i peer-review-processen är därför oumbärligt för det akademiska 

samhället och huruvida sökande bedöms likvärdigt är av stort intresse (Sandström & 

Hällsten, 2004). 

Wennerås och Wolds artikel ”Nepotism and sexism in peer-review” undersöker 

huruvida det svenska medicinska forskningsrådet (MFR) värderar män och kvinnor på 

lika villkor och är en av de mest citerade artiklarna inom detta forskningsområde. Studien 

är också den första som granskade faktiska peer-review-poäng (Sandström & Hällsten, 

2004; Wennerås & Wold, 1997).  

Resultat visar att kvinnors insatser värderas lägre än mäns samt att nepotism 

förekommer (Wold & Wennerås, 1997). Kvinnor hade i genomsnitt fått lägre poäng på 

samtliga bedömningspunkter. Lägst poäng hade kvinnor i kategorin vetenskaplig 

kompetens. Där kunde man se att kvinnliga sökande fick lägre poäng av recensenterna än 

män med samma produktivitet. Den mest produktiva gruppen kvinnor, som forskarna gett 

över 100 produktivitetspoäng, var den enda gruppen som bedömdes vara lika produktiv 

som männen, men då som den lägst produktiva gruppen män, det vill säga, den grupp 

män forskarna gett 20 poäng eller lägre. Även kontrollerat för andra faktorer så som 

forskningsområde och eventuell relation till någon i kommittén visade det sig att män 

fick högre poäng vid samma kvalitet på artikeln. En kvinna var tvungen att vara 2.6 

gånger mer produktiv för att uppnå samma peer-review-poäng. Att känna någon i 

kommittén visade sig också leda till högre poäng och en sökande som saknar relation 

med en recensent måste i genomsnitt ha 67 poäng högre forskarpoäng för att anses 

likvärdig som en sökande av motsatt kön med en relation till en recensent. Detta trots att 
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den recensent som känner den sökande inte får delta i rankningen. Att vara kvinna och 

samtidigt sakna en relation till någon i kommittén leder därför till dubbelt underläge 

(Wennerås & Wold, 1997). 

 

Flertalet försök att replikera Wennerås och Wolds studie har gjorts men på grund av 

bristen på tillgång till data, har likvärdiga studier varit begränsade (Sandström & 

Hällsten, 2004). 

Studier i bl.a. England och Tyskland visade inte på någon könsojämlikhet då män som 

kvinnor hade lika stor genomslagskraft. I Nederländerna däremot visade Brouns (2000) 

på ojämlikhet trots lika genomslagskraft för män och kvinnor (Sandström & Hällsten, 

2004). Resultatet visar att trots att generellt sett lika många män som kvinnor blir antagna 

så existerar en könsojämlikhet i värderingen. Kvinnor värderades generellt högre i de 

discipliner där majoriteten är män så som inom de hårda vetenskaperna och lägre inom 

discipliner med en hög andel kvinnor så som samhällsvetenskaperna. Faktorn kön var 

avgörande för bedömningen och svarade för 30 procent av besluten i de hårda 

vetenskaperna och 40 procent i de naturliga. Slutsatsen är således att kön har betydelse 

och att det konstigt nog är svårare för kvinnor att erhålla forskningsanslag i ämnen där de 

redan är majoritet bland studenterna (Brouns, 2000).  

 

Även i Sverige har det gjorts försök att belägga Wennerås och Wolds resultat.  

Nordström (2007) samt Glynn et al. (2006) bekräftar det faktum att män beviljas 

forskningsanslag i högre grad än kvinnor. Sandström och Hällsten (2008) visade dock, i 

motsats till de andras resultat, att kvinnor erhåller en bonus på 10 procent just för att de är 

kvinnor. Kvinnor med relation till någon i kommittén fick samma bonus som en man i 

liknande situation medan kvinnor utan relation fick högre poäng än män i liknande 

situation.  

Samtliga undersökningar visade att ansökande som hade en anknytning till någon i 

kommittén generellt erhöll högre poäng än de som saknar sådan. Slutsatserna bekräftar 

således det Wennerås och Wold en gång påvisade, kön har betydelse för värdering av 

forskningsmeriter och nepotism inom de svenska forskningsråden existerar (Sandström & 

Hällsten, 2008; Nordström, 2007; Glynn et al. 2006).  
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Metod 

I följande avsnitt redogör jag för val av tillvägagångssätt och metod i arbetet samt varför 

jag gjort dessa val. Avsnittet innehåller även ett avsnitt med metodologiska reflektioner 

där metodens svagheter och förtjänster tas upp. 

Ansats och urval 
Då mitt syfte är att studera vad som värderas på Sociologiska Institutionen kommer ett 

diskursanalytiskt angreppssätt där jag analyserar sakkunnighetsutlåtanden till de 

lektorstjänster som lysts ut på Institutionen de senaste fem åren att användas. En 

femårsperiod har valts på grund av uppsatsens omfång samt för att fem år torde räcka för 

att identifiera vad som värderas vid rekrytering. Jag kommer därför att analysera samtliga 

sakkunnighetsutlåtanden till utlysningar av lektorstjänster från och med år 2003 till år 

2007. Dessa år har valts eftersom jag avser att studera en femårsperiod som ligger så nära 

i tiden som möjligt. Eftersom ärenden från 2008 inte var avslutade vid uppsatsens 

skrivande valdes därför 2007 som sista år.  

Metodval 
Vid utformandet av det metodologiska tillvägagångssättet för diskursanalysen har jag låtit 

mig inspireras av den så kallade kritiska diskursanalysen, utvecklad av Fairclough 

(1992). Denna typ av diskursanalys valdes eftersom den anses lämplig för att undersöka 

relationerna mellan diskursiv praktik och social och kulturell utveckling inom olika 

sociala sammanhang så som organisationer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

En central tanke inom diskursanalysen är att diskursiva praktiker bidrar till att skapa 

och reproducera ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper så som kvinnor och 

män samt att främja olika sociala gruppers intressen. Den sociala verkligheten ses som 

skapad av sociala strukturer och maktrelationer som människor själva ofta inte är 

medvetna om (Fairclough, 1992; Foucault, 1993). Foucault (1993) menar att den rådande 

diskursen bestämmer vilka som får tala samt vad som är riktig och sann kunskap. 
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Diskursen anger således vilka utsagor som är möjliga. Foucault talar vidare om 

utestängningsmekanismer som är redskap för maktutövning och skapar gränser för vad 

han kallar den sanna diskursen (Foucault, 1993). Han var också den som bidrog till en 

inom diskursanalysen vanlig subjektuppfattning vilken innebär att subjektet skapas i 

diskurser och att språket bidrar till att skapa en social position för individen. Fairclough 

(1992) menar dock i sin kritiska diskursanalys att diskursiva praktiker står i ett dialektiskt 

förhållande till andra sociala praktiker. Den sociala verkligheten påverkas därmed även 

av samhällskrafter som inte har en diskursiv karaktär. Diskursen konstituerar således den 

sociala världen samtidigt som den konstitueras av andra sociala praktiker. Han menar likt 

Foucault (1993) att diskursiva praktiker kan bidra till att producera ojämlika 

maktförhållanden mellan sociala grupper (Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Foucault, 

1993; Fairclough, 1992). 

  

Faircloughs kritiska diskursanalys innebär att man kombinerar detaljerad textanalys med 

social analys. Språkbruk analyseras systematiskt i relation till den bredare sociala praktik 

som den diskursiva praktiken är en del av. Som analytisk ram har han skapat en 

tredimensionell modell vilken innefattar analys av textens egenskaper, diskursiv praktik 

samt social praktik. För att förstå den sociala verkligheten anses det inte räcka med 

diskursanalys utan denna måste kombineras med sociologisk och kulturell teori. I 

analysen studerar man vilka diskurser som uttalas, hur texten är uppbyggd men även 

huruvida den diskursiva praktiken reproducerar den existerande diskursordningen och 

vilka konsekvenser det får för den sociala praktiken (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000).  

Analys 
Uppsatsens tillvägagångssätt gick mer konkret ut på att sakkunnighetsutlåtanden för varje 

år analyserades först separat för att sedan analyseras i en bredare kontext.  

Winther Jørgensen & Philips (2000) menar att man i diskursanalys inte skall försöka 

komma åt verkligheten bakom diskursen utan att forskarens uppdrag är att analysera 

diskursen för att förstå verkligheten. Man skall således arbeta med det som faktiskt har 

sagts eller skrivits för att komma åt den verkliga diskursen. Jag har därför försökt att 
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undersöka vad det är de olika sakkunniga benämner och vad de eventuellt utelämnar. 

Fairclough (1992) skriver att det är viktigt att noga välja ut den data som man finner 

relevant att analysera detaljerat. Jag har valt att särskilt fokusera på de kandidater som är 

mest relevanta för tjänsten. De kandidater som inte skickat in publikationer och därmed 

inte fullföljt ansökningen kommer inte att analyseras alls. Mest fokus kommer att ligga på 

toppkandidaterna. Hur stor sannolikheten är att kvinnor väljs till toppkandidaterna 

kommer dock ej att belysas, då detta är svårt att värdera med tanke på den ojämna 

könsbalansen bland de sökande, där män är i majoritet.  

 

Vid analysen studerade jag för det första textens uppbyggnad. Den textuella analysen 

syftar till att urskilja hur diskursen förverkligas i texten, det vill säga med vilka ord och 

på vilket sätt den uttrycks. Jag använde mig främst av det Fariclough benämner word 

meaning, vilket innebär att man studerar förekomsten av eventuellt frekventa ord samt 

om dessa används konsekvent. Vilken betydelse dessa ord har i texten och om metaforer 

används studerades också. För det andra studerade jag vilken betydelse som tillskrivs de 

ansökandes kön i de olika sakkunnigutlåtandena. Samt om den sakkunnigas kön kan ha 

spelat någon roll för vilken diskursiv praktik de använde sig av. Detta angreppssätt valdes 

eftersom fokus har legat på att identifiera om det finns någon systematisk skillnad i det 

sätt på vilket män och kvinnors ansökningar värderas, men även på om det föreligger 

några skillnader mellan manliga och kvinnliga sakkunnigas sätt att värdera de sökande. 

Vid analysen sökte jag efter signifikanta yttranden som kunde spegla en ojämlik 

värdering. Slutligen försökte jag likt Faircloughs rekommendationer att sätta det 

observerade beteendet i förhållande till en bredare social praktik. Det vill säga koppla 

ihop de mönster jag identifierat med lämplig sociologisk eller kulturell teori. Här är det 

intressant att undersöka om den diskursiva praktiken reproducerar, förstärker eller döljer 

en ojämlik maktordning och huruvida den diskursiva praktiken reproducerar den rådande 

diskursordningen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Fairclough, 1992). 

För att få en struktur i analysen samt för att möjliggöra replikationer har jag utgått från 

några utgångspunkter. Hur manliga respektive kvinnliga sökandes insatser värderas efter 

dessa punkter samt om de olika punkterna värderades olika högt av manliga och 

kvinnliga sakkunniga utgör grunden i min analys. De förbestämda punkterna är:  
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• Pedagogisk kvalité 

• Pedagogisk kvantitet  

• Publikationernas kvalité 

• Publikationernas kvantitet 

• Hänsyn till andra faktorer så som föräldraledighet och kön  

 

I analysen söker jag slutligen identifiera gemensamma drag som generellt representerade 

förfaringssättet vid rekrytering under de fem åren jag studerat. Huruvida det finns några 

systematiska tendenser och om dessa iså fall gynnar män undersöks.  

Metodologisk reflektion 
Validitet och reliabilitet är två viktiga faktorer man bör reflektera över i 

samhällsvetenskaplig forskning. 

 Inom kvalitativa studier avser validitet i första hand om metoden är riktig, det vill säga 

om jag mäter det jag avser att mäta (Bryman, 2004; Bergström & Boréus, 2005). Utifrån 

ett social konstruktivistiskt angreppssätt där man anser att verkligheten är socialt skapad 

är det problematiskt att man själv i sin analys gör egna tolkningar. Eftersom man själv är 

med och skapar sitt studieobjekt kan den egna förförståelsen bestämma vad som blir svar 

på frågan och det är därför viktigt att beakta sin förförståelse. Den sanning som forskaren 

skapar är också en del av en diskurs och skulle därför kunna ses annorlunda inom en 

annan diskurs (Bergström & Boréus, 2005; Winter, Jørgensen & Phillips, 2000). Min 

förförståelse är på så sätt viktig att ta hänsyn till då mina uppfattningar om den rådande 

könsordningen på sociologiska institutionen skulle kunna ses som negativa för min 

objektivitet.  

Validitet rör också frågan om forskningsresultatet kan generaliseras till andra miljöer. 

Eftersom undersökningen studerar ett specifikt fall, nämligen anställning av lektorer 

mellan åren 2003 till 2007 på Stockholm Universitet är det svårt att generalisera detta till 

andra situationer och institutioner. För att möjliggöra för läsaren att avgöra hur pass 

generaliserbara slutsatserna är till en annan miljö blir det därför viktigt med detaljerade 

beskrivningar. Bryman (2004) menar dock att den kvalitativa forskningens uppgift inte är 
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att generalisera till populationer utan istället till teori. Det är kvalitén på de teoretiska 

slutsatserna som är avgörande vid bedömning av generaliserbarheten (Bryman, 2004).  

Reliabilitet innebär inom kvalitativ forskning om jag mäter det jag avser att mäta på ett 

riktigt sätt. Att diskursanalys bygger på egna tolkningar är en svaghet för reliabiliteten då 

alla andra kanske inte skulle tolka saker och ting på samma sätt som jag (Bergström & 

Boréus, 2005; Bryman 2004). Fairclough (1992) menar dock att det alltid finns 

alternativa sätt att analysera ett material men att tolkande forskning inte är ett problem så 

länge forskaren rättfärdigar det sätt hon eller han valt. Bergström och Boréus (2005) 

menar att man för att rättfärdiga sina tolkningar ska underbygga dessa med citat eller 

referat. De skriver vidare att en viktig aspekt av reliabiliteten är intrasubjektiviteten, 

vilket innebär att man som forskare är konsekvent i sitt beteende, så att man tolkar alla 

dokument på ett likvärdigt sätt. Jag har försökt att beakta dessa synpunkter genom att 

noga beskriva mitt tillvägagångssätt samt synliggöra vad jag grundar mina tolkningar på 

med citat. Eftersom de sakkunniga använt sig av engelska och norska förekommer citat 

på båda dessa språk. Jag har valt att återge citaten på sitt originalspråk eftersom de då blir 

så autentiska som möjligt samt eftersom detta inte borde vara ett problem för den 

genomsnittlige läsaren. 

Reliabilitet innefattar även replikerbarhet och intersubjektivitet, det vill säga om någon 

annan skulle kunna upprepa studien och komma fram till samma resultat som mig. 

Replikerbarhet är ofta problematiskt vid kvalitativ forskning eftersom det ofta inte går att 

få tillgång till forskarens material eller frysa en social miljö. Inom denna studie är det 

dock möjligt att likt mig få tillgång till de sakkunnighetsutlåtanden jag analyserat och på 

så sätt replikera studien. För att möjliggöra replikerbarhet är det därför viktigt att noga 

beskriva hur undersökningen gjorts och hur jag gått tillväga vid analysen (Winther 

Jørgensen & Philips, 2000; Bryman, 2004). Jag har därför valt att hänvisa till vilket 

anställningsärende citat och i viss mån resultat är hämtade från. De sökande 

anonymiseras dock på grund av den etiska aspekten som uppkommer särskilt då många 

av läsarna kan komma att känna till de sökande. Specifika ämnesområden som gör att de 

sökande kan identifieras benämns därför som ”ämnet” eller ”the subject” istället för att 

skriva ut vilken ämnesspecialisering det gäller. 
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Slutligen är det viktigt att som forskare vara källkritisk. Att praktisera god källhantering 

innebär att man noga bedömer äktheten och trovärdigheten hos innehållet i en text 

(Bergström & Boréus, 2005). I denna uppsats har jag främst att använt mig av böcker och 

vetenskapliga artiklar som genomgått en peer-review-process. Utöver detta har jag även 

granskat författarnas tillvägagångssätt och källans forskningssammanhang. 

Resultat och analys 

Nedan presenteras resultatet av min analys av de studerade sakkunnighetsutlåtandena. 

Vad de sakkunniga värderar samt vad kriterierna egentligen säger att de ska värdera 

presenteras och belyses med citat. För att lätt kunna identifiera anställningsärenden har 

dessa numrerats från 1 till 5, där 1 motsvarar år 2003 och 5 år 2007. De sökande har här 

anonymiserats och refereras här som A, B, C osv. A står här för den som fick tjänsten, B 

för den som kom på andra plats etc.  

 

I materialet kunde jag identifiera följande värderingsgrunder. Dessa är uppdelade i 2 

olika huvudteman, med respektive underteman:   

 

• Forskningsmässig lämplighet 

• Forskningsmässig produktivitet 

• Forskningsmässig kvalité 

• Internationella publikationer 

• Ämnesrelevans i forskning 

 

• Pedagogisk lämplighet  

• Pedagogisk erfarenhet 

• Pedagogisk kvalité 

• Pedagogiska kvalifikationer 

• Ämnesrelevans i undervisning 
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• Skrivna läroböcker 

• Samarbete 

 

• Hänsyn till andra faktorer så som föräldraledighet och kön  

 

Hur manliga respektive kvinnliga sökandes insatser värderas efter dessa punkter samt om 

de olika punkterna värderades olika högt av manliga och kvinnliga sakkunniga utgör 

grunden i min analys.  

Kriterier för värdering 
Varje anställningsärende, bestående av utvärderingar av de sakkunniga, inleds med en 

presentation av värderingsgrunderna som i princip är likadana för varje tjänstetillsättning. 

Dessa har grunden i dokumenten: ”anställningsordning för anställning av lärare, 

”anvisningar för sakkunniga”, samt ”meritering för anställning” som samtliga är 

dokument utformade av Stockholms Universitet. Kriterier för utvärderingen är hämtade 

från högskoleförordningens kapitel 4, paragraf 7.  

Där anges att behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen 

eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Men här nämns även att annan 

yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och för 

arbetsuppgifter som ska ingå är behörighetsgivande. De andra behörighetskraven är att 

den sökande genomgått högskolepedagogisk utbildning eller förvärvat motsvarande 

kunskaper samt att den sökande visat pedagogisk skicklighet. Lika stor vikt skall läggas 

vid dessa punkter. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga 

forskningsinsatser som överstiger docentkompetens så väl kvalitativt som kvantitativt 

medan prövningen av den pedagogiska skickligheten ska grunda sig på planering, 

genomförande och utvärdering av undervisning, handledning och examination. 

Kandidaten ska dessutom ha visat pedagogisk skicklighet vid undervisning på grundnivå 

som avancerad nivå. Samtliga färdigheter ska vara väl dokumenterade så att kvaliteten 

kan avgöras. Förmågan att samarbeta ska enligt detta också tas i beaktande 

(Anställnigsordningen, Högskoleförordningen, 4:5).   
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Anvisningarna till de sakkunniga anger att högre vikt ska läggas vid kvalitet på 

pedagogiska meriter och inte kvantitet, desamma gäller för de skriftliga meriterna. För att 

bedöma kvalitén på forskningen skall hänsyn tas till huruvida arbeten blivit publicerade i 

bra kanaler, så som kända tidskrifter, böcker och magasin samt internationella tidskrifter. 

De sakkunniga säger även i inledningen till utlåtandena att de värderar hur relevanta de 

skriftliga samt pedagogiska meriterna är för ämnesområdet för tjänsten.  

 

Vad gäller underrepresentationen av kvinnor på högre positioner refererar man i 

anställningsordningen till Jämställdhetslagens paragraf 9 där man anger att kvinnliga 

sökande skall uppmuntras att söka en tjänst vid utlysning av anställning, om det sedan 

tidigare råder en ojämn fördelning mellan män och kvinnor. I kapitel 4 i 

högskoleförordningen anges även att en person av det underrepresenterade könet som har 

tillräckliga kvalifikationer för tjänsten får utses framför en person av motsatt kön. 

Skillnaderna får dock inte vara så höga att de strider mot kraven om lämplighet för 

tjänsten. Vidare anger ”Anställningsordningen” att en sökande som tillhör det 

underrepresenterade könet skall väljas före en sökande av motsatt kön då deras meriter 

bedöms vara jämbördiga. De sakkunniga skall dock inte väga in jämställdhetsaspekten i 

sina slutliga sammanvägningar. 

Sökande 
De fem undersökta åren fanns 2 stycken anställningsärenden utlysta år 2003 och ett per år 

2004, 2005 och 2007. 2006 utlystes inga tjänster.  

Totalt var det 48 stycken sökande varav 37,5 procent var kvinnor. Bland dessa 

återfanns 25 procent kvinnor bland de topp fyra placerade. Endast en kvinna kom på 

första plats, av fem utlysningar vilket betyder 20 procent av gångerna. Här har hänsyn ej 

tagits till att samma män och kvinnor kan ha sökt flera år.  Rent procentuellt är alltså 

kvinnors chanser att bli topprankade lägre än mäns, också givet att de utgör en minoritet 

av de sökande till tjänsterna. 
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Värderingsgrunder 

Nedan följer en presentation över de värderingsgrunder som jag funnit låg till grund för 

bedömningarna under de studerande åren. Bedömningspunkter som finns med i 

kriterierna men som de sakkunniga ej berör nämns också. 

Forskningsmässig lämplighet 

Forskningsmässig lämplighet är den starkaste bedömningsgrunden som genomgående 

bedöms högt av de sakkunniga. De teman som identifierades gällande den 

forskningsmässiga lämpligheten är produktivitet, kvalité, läroböcker, internationella 

publikationer, samarbete samt ämnesrelevans. Nedan presenteras hur respektive teman 

har bedömts av de sakkunniga. 

Produktivitet 

Både manliga och kvinnliga sakkunniga lägger genomgående hög vikt vid vetenskaplig 

produktivitet. De sakkunniga uppger genomgående att de anser att publicerande är en 

viktig del av framgången inom akademin och att de därför tar hänsyn till omfånget av 

publicerandet samt i vilka forum. De uppger dock även att kvalité går före kvantitet. 

Citaten nedan belyser detta. 

 

Consider just the sheer quantity of publications,  not an essential criterion by itself but not 

totally irrelevant either. A has published two extensive books in english with a good academic 

press. He has also published a number of articles in scholary journals and edited books. 

 (Manlig sakkunnig, ärende 2) 

 

...Second neither B or C has been particulary productive since receiving the doctoral degree in 

1997. For a tenured position at a major Scandinavian University one should expect more 

productivity.  

(Manlig sakkunnig, ärende 2) 
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Whereas Bs major contribution so far is the research reported in her dissertation, A appears as 

a very active researcher with important contributions also in the most recent years.   

  (Kvinnlig sakkunnig, ärende 1) 

 

Hög vetenskaplig produktivitet och god utveckling efter avlagd doktorsexamen ägnas 

särskild stor vikt. I ärende tre synes det också att hög produktivitet i förhållande till ålder 

tas med i beräkningen. 

 

...Second, since receiving their doctorates , A has been more productive, not an essential 

criterion in itself but for same or better quality it becomes relevant. 

(Manlig sakkunnig, ärende 1) 

 

Av disse to bor C plasseres forst. Han skiller seg saerlig klart fra D med hensyn till utvikling 

efter avlagt doktor-grad.  

(Kvinnlig sakkunnig, ärende 4)  

 

…Att A har en omfattande og meget god vitenskapelig produksjon I relativt ung alder taler klart 

til hans fordel… 

(Kvinnlig sakkunnig, ärende 3)  

Kvalitét 

Trots att det läggs stor vikt vid hög produktivitet verkar det som om det som främjas är 

produktivitet med kvalité. Kvalité benämns som bedömningspunkt av både manliga och 

kvinnliga sakkunniga i samtliga anställningsärenden. Exempel på detta syns tydligt i 

citaten nedan: 

 

I find that As Scholarship in quality is stronger than Bs. Second, since receiving their 

doctorates, A has been more productive, not essential a criterion in itself, but for same or better 

quality it becomes relevant.  

(Manlig sakkunnig, ärende 1) 
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My main argument for this conclusion is that A has a broader scope in his research and that his 

contribution to Sociological research and theory is of higher quality than Bs.  

...on the basis of both the quality and the quantity of his academic work, A can clearly be ranked 

above B. 

(Kvinnlig sakkunnig, ärende 1) 

 

… Imidlertid kan jeg ikke se att hennes (Ds) senaste arbeider har tilsvarande kvalitet. Dette gjor 

att hun må rangeres etter C.  

(Kvinnlig sakkunnig, ärende 4)  

 

All of this work is of high quality. The two other applicants have yet to produce scholarship at 

this level of quality or in the same quantity  

(Manlig sakkunnig, ärende 2) 

Internationella publikationer 

Stor vikt läggs också vid att publicera i internationella tidskrifter. Vid jämförelse av 

produktivitet främjas generellt publiceringar i erkända skrifter och då särskilt 

internationella tidskrifter. I fyra av fem fall omnämns publiceringar i erkända och 

internationella tidskrifter som något positivt.  

 

Begge demonstrerer att de har et solid teoretisk grunnlag for sin forskningsvirksamhet, og 

begges forskning har et betydelig internatsjonalt nedslagsfelt.  

(Kvinnlig sakkunnig, ärende 4)  

 

He demonstrates comprehensive knowledge about large areas of literature, and his discussions 

are informed and thorough. As work has resulted in an impressive Ph. D. thesis, two major 

books in English published by a leading academic publisher, as well as a number of articles.  

(Kvinnlig sakkunnig, ärende 2) 

 

I ett fall kan jag också se att publiceringar i internationella tidskrifter är avgörande för 

den slutgiltiga rankningen. Citat från detta fall syns nedan: 
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Att A har en omfattande og meget god vitenskapelig produksjon I relativt ung alder taler klart 

til hans fordel, likeså att han i större grad bruker et språk som kommuniserer internasjonalt. 

(Kvinnlig sakkunnig, ärende 3)  

 

På den negative siden må også nevnes at B er lite internasjonalt orientert og har meget liten 

internasjonal publisering. 

(Manlig sakkunnig, sakkunnig, ärende 3) 

Ämnesrelevans 

I samtliga fall läggs stor vikt vid ämnesspecifik kunskap samt en bredd inom det 

specifika ämnet som är aktuellt för tjänsten. Det verkar därför som att en forskare som 

specialiserat sig inom ett område har en fördel vid ansökningar inom detta ämne. 

Forskningsobjektet får dock inte vara för snävt då forskarens kompetens då inte sägs 

täcka upp hela ämnesområdet som är aktuellt för tjänsten. Ett ämnesval som är för 

specifikt och inte så vanligt kan därmed vara en nackdel vid ansökande om lektorat.  

Vid utlysningar av en allmän sociologisk tjänst efterfrågas generellt bred kompetens 

inom det sociologiska forskningsområdet. Exempel på ämnesrelevansens betydelse syns i 

citaten nedan:  

 

Tematiskt passer hans forskning meget godt til den utlyste stillningen og han har også tematisk 

relevant undervisningserfaring.  

(Manlig sakkunnig, ärende 3) 

 

As broad reading also implies that he can teach in other social subject areas within the social 

sciences than the subject... His broad orientation is obviously an advantage in a teaching 

position in an academic institution. 

(Kvinnlig sakkunnig, ärende 2) 

 

In comparison, their research stands out as far more narrow...their more limited orientation 

when it comes to research can also be expected to limit their potential as teachers.  

(Kvinnlig sakkunnig, ärende 2) 
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…De har svaert liten eller ingen forskning og undervisning innefor området. Jeg betraktar dem 

som tematiskt uaktuelle for stillningen.   

(Manlig sakkunnig, ärende 3) 

Pedagogisk lämplighet 

I tre av fem fall är pedagogisk lämplighet en av de avgörande faktorerna vid den 

slutgiltiga rankningen. Dock alltid i kombination med hög forskningsmässig produktivitet 

av hög kvalité.  

De sakkunniga hänvisar ofta till att de har få grunder för att bedöma de pedagogiska 

meriterna och att de därför lägger högre vikt vid de akademiska meriterna. Pedagogiska 

meriter värderas generellt lägre än forskningsmässiga. Det synes finnas en tendens att på 

grund av bristande information om pedagogisk kvalité istället värdera kandidaterna 

utifrån hur hög kvalité deras forskning håller för att på så sätt bedöma huruvida de skulle 

klara av att undervisa. På detta sätt använder de sakkunniga forskningsmässig kvalité som 

indikator för att bedöma pedagogisk skicklighet. Här blir också ämnesrelevans viktig. 

Detta syns i citaten nedan: 

 

...I can not rank A and B with respect to class-room performance.... 

...I find that Bs doctroal thesis is at least as good as As, in many ways even better. But there has 

unquestionably been more growth in As scholarship in the period after the thesis. The post-

doctorate scholarship of A is just of higher quality and quantity than that of B. .. 

(Manlig sakkunnig, ärende 1) 

 

A has extensive teaching experience at various institutions, mostly within “the subjekt” and he 

seems to have received good evaluations on the quality of his teaching... His work is “also” 

exceptionally broad in his scope.  

...B & C has pedagogical qualifications required for a positon as universitetslektor. But their 

more limited orientation when it comes to research can also expect to limit their potential as 

teachers, when compared to A. 

(Kvinnlig sakkunnig, ärende 2) 
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Når det gjelder undervisningserfaring er hun like velkvalifisert som C, men hennes senaste 

arbeider får ikke like god bedommelse som hans… 

(Mannlig sakkunnig, ärende 4). 

 

A is clearly qualified for a position that requires specialisation in the subject, but she also 

appears as a somewhat more broadly oriented and creative scholar than B. 

(Kvinnlig sakkunnig, ärende 5) 

Skrivna Läroböcker 

En annan vanlig indikator som de sakkunniga använder för att bedöma pedagogisk 

lämplighet är huruvida den sökande varit medförfattare, eller själv, författat en lärobok. 

Detta syns i två av de analyserade anställningsärendena och där verkar det faktum att den 

sökande skrivit en lärobok fungera som indikator på pedagogisk kvalité.  

 

I can not rank A & B with respect to class-room performance. But A has developed and 

published teaching materials. 

(Manlig sakkunnig, ärende 1) 

Begge har også formell universitetspedagogisk utdanning og omfattande 

undervisningserfaring...  

…A har imidlertid mer omfattende undervisningserfaring enn B, og har i tillegg skrevet to 

kapitler i laereboker og er i ferd med å ferdigstille en laerobok… 

(Kvinnlig sakkunnig, ärende 4)  

Förmåga att samarbeta 

Den sökandes förmåga att samarbeta skall enligt riktlinjerna beaktas. I materialet 

förekommer dock inte några bedömningar av sökandes förmåga att samarbeta. De 

sakkunniga hänvisar i något fall till att de inte har någon information att grunda en sådan 

bedömning på.  

Pedagogisk utbildning 

Det sakkunniga tar aldrig i sina utlåtanden hänsyn till huruvida kandidaterna har 

högskolepedagogisk utbildning eller ej. Hänsyn till detta tas inte heller i dess rankningar. I de fall 

där pedagogik lovordas hänvisar man endast till kvalitet eller kvantitet i undervisning. I fyra av 
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fem ärenden nämner man inte alls huruvida kandidaten har högskolepedagogisk utbildning eller 

ej, trots att detta anges som en bedömningsgrund i högskoleförordningen. I anställningsärende två 

nämns dock högskolepedagogisk utbildning som något man gjort undantag ifrån, vilket också 

uppges vara godtagbart i högskoleförordningen. I övriga anställningsärenden läggs således ingen 

vikt vid detta och det varierar huruvida topp-kandidaten besitter denna kunskap eller ej. I alla 

anställningsärenden förutom i ärende 4 verkar högskolepedagogisk utbildning saknas eller vara 

bristfällig. I anställningsärende fem har tillexempel kandidaten på andra plats sådan pedagogisk 

utbildning medan den förstplacerade helt saknar detta.  

Pedagogikens mindre betydelse 

Sammanfattningsvis är det som premieras en kombination av pedagogisk- och 

forskningsmässig kompetens. Stadig produktion med hög kvalité främjas dock generellt 

framför pedagogisk lämplighet. Detta syns särskilt i anställningsärende 3 & 5. I dessa två 

fall kan jag särskilt urskönja att pedagogisk erfarenhet med kvalité inte tillägnats lika stor 

vikt som forskningsmässig kompetens. I anställningsärende 3 har en av de två 

topplacerade fyra gånger så mycket undervisningserfarenhet samt goda värderingar av 

denna, något som inte ens nämns vid vägningen mellan de två sökande. Där läggs istället 

vikt på ämnesområdesrelevans, högre skriftlig produktivitet och publiceringar i goda 

internationella tidskrifter hos den andre. De sakkunniga nämner dock den ratades 

pedagogik som något positivt då de värderas var och en för sig.  

 

B anslår selv sin erfaring med akademisk undervisning til å utgjore omlag fem årsverk, regnet 

som 400 timer pr. År. De må sies å vaere omfattande. Han har vart kursansvarlig og deltatt i 

grunnutdanningen av sociologer ved Stockholms Universitet i omlag 800 timer… Og vurdering 

er gjennomgående svaert god. Også erfaringen som veileder må sies vaere omfattende, den 

inkluderer et antall doktorgradsstudenter. B har engagerat seg i utviklingsoppgaver forsknings 

og undervisningssammanhang.. Han har blant annet hatt styreverv og redaksjonelle oppgaver i 

Sverige, samt oppdrag som sakkyndig for ett utdanningsdepartement… 

 

A har ganska omfattende undervisningserfaring (totalt 311 lektortimer), og han oppgir også noe 

veiledningserfaring. For hans sist gjennomforte kurs foreligger en meget positiv vurdering fra 
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”momentansvarig examinator”. Han har også gjennomfort et 5 poengs pedagogikk-kurs... 

Endelig omfatter hans publikationslista tre pedagogiske innrettete arbeider… 

(Manlig & kvinnlig sakkunnig, ärende 3) 

 

Att A har en omfattande og meget god vitenskapelig produksjon i relativt ung alder taler klart 

til hans fordel, likeså at han i storre grad bruker et språk som kommuniserer internasjonalt. 

(Kvinnlig sakkunnig, ärende 3) 

 

I det andra fallet blir denna värdering tydlig hos den manlige sakkunnige som väljer att 

inte alls ta hänsyn till pedagogisk lämplighet då han värderar de sökande. Istället lägger 

han här stor vikt på kvalité och kvantitet i publikationer samt ämnesbredd. Utefter dessa 

premisser rankar han sedan de två kandidaterna lika. Detta trots att den kvinnliga 

kandidaten har mer än dubbelt så mycket undervisningserfarenhet samt omdömen som 

tyder på god kvalité i undervisningen. Hon har även högskolepedagogisk utbildning 

något som den manlige konkurrenten saknar. Den kvinnliga sakkunniga värderar dock 

undervisningserfarenheten och rankar därför kvinnan före mannen, detta syns i citatet 

nedan: 

 

Bs teaching experience is more limited than As, however, A is clearly qualified for a position 

that requires specialisation in the subject, but she also appears as a somewhat more broadly 

oriented and creative scholar than B.   

(Kvinnlig sakkunnig, ärende 5) 

 

Den manlige sakkunnige tar inte alls hänsyn till pedagogik, vilket syns i citaten nedan:  

 

A  has a somewhat wider focus in her scholarship than B and somewhat broader teaching 

experience. It is not easy to rank these two candidates, A has published extensively, eventhough 

some of her more recent publications have taken a slightly different direction. B more so than A, 

has in my evaluation published somewhat more important research to the field relevant for the 

position in the time after dissertation... 
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…Bs broader focus in the subject needs to be weighed against As narrower focus in the same 

areas but somewhat larger relevance for the position. On balance I rank the two candidates 

equally. 

(Manlig sakkunnig, ärende 5) 

 

Eftersom produktivitet generellt sett värderas högt kan ett val att undervisa framför att 

vetenskapligt producera leda till sämre förutsättningar vid meritering. De få kvinnor som 

trots allt ansökt till de utlysta tjänsterna dessa år verkar falla bort just på grund av dessa 

anledningar. Låg produktivitet efter avlagd doktorsgrad i kombination med hög 

undervisningsgrad verkar här generellt vara en gemensam faktor. Endast en kvinna hade 

inte tillräckliga pedagogiska kvalifikationer. Det går däremot inte att säga huruvida den 

höga undervisningsgraden bland de bortfallande kvinnorna är orsaken till den lägre 

graden produktivitet. Även för specifika ämnesval och låg kvalitét efter doktorsgrad är 

gemensamma faktorer hos de kvinnor som fallit bort. Med detta är dock inte sagt att män 

generellt sätt är mer breda i sina ämnesval eller har högre produktivitet då den skeva 

könsfördelningen gör det svårt att göra en generell bedömning av män och kvinnors 

generella egenskaper.  

Om högst vikt läggs vid produktivitet och kvinnor är mindre produktiva skulle detta 

kunna vara en potentiell orsak till deras frånvaro på högre positioner. Det högre ansvar 

för barn som kvinnor generellt bär skulle här kunna vara en potentiell orsak till kvinnors 

lägre produktivitet något som skulle leda sämre förutsättningar för kvinnor. 

Nedan visas ett exempel där för få publikationer i förhållande till undervisningserfarenhet 

lett till en nackdel i relation till en annan kandidat med både goda forskningsmässiga och 

pedagogiska meriter. 

 

Neither has been productive since receiving their doctorates in 1997, when measured in terms 

of publications. There is very little in terms of publication in major Scandinavian journals or 

presses, let alone in international journals or presses... Both have done much teaching since 

1997, which clearly may have limited their rates of publications.  

(Manlig sakkunnig, ärende 2) 
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Könshänseende 

Vad gäller könshänseendet kan jag notera att de kvinnliga sakkunniga aldrig nämner detta 

medan de manliga sakkunniga berör ämnet i 3 fall. Detta gäller främst fall där de hänvisar 

till att de inte kan applicera företrädesregeln vid lika kompetens, eftersom de anser att 

mannen i fråga är betydligt mer kompetent. Detta syns i citaten nedan.  

 

Can something be done in order to further gender equality at Stockholms University? I find that 

the distance between A and B in terms of total qualifications is too long to justify placing B 

ahead of A in order to further gender equality. 

(Manlig sakkunnig, ärende 1) 

 

Can something be done for further gender equality... A necessary, though not sufficient 

condition, for nominating a female for the position is that there is at least one qualified female 

applicant. For this position, there are no female applicants. Nothing can thus be done to further 

gender equality at Stockholm University. 

(Manlig sakkunnig, ärende 2) 

 

…Denne forskjellen er så pass markert att jeg her ser faglige grunner till å sett henne etter C. 

Kjonnshensynet kan alltså ikke gjores gjeldende her.  

(Manlig sakkunnig, ärende 4). 

 

I samtliga dessa fall anser de kvinnliga sakkunniga inte heller att de kvinnliga sökande 

skall gå före, men de tar inte alls upp denna problematik. I ärende ett tar hon dock upp 

problematiken angående föräldraledighet. Detta skulle kunna ses om ett uttryck för 

samma sak. Det är dock möjligt att de kvinnliga sakkunniga inte nämner könsaspekten 

även då hon tagit det i beaktande. En möjlig förklaring är att männen känner sig tvingade 

att ta upp denna aspekt just för att de är män.  

Föräldraledighet nämns av de kvinnliga sakkunniga vid totalt två tillfällen, en gång av 

den ovannämnda kvinnliga sakkunnige samt en gång i utvärdering av en kandidat i 

ärende 3. Citat nedan belyser detta. 
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...the conclusion that A appears as a more productive scholar also holds when the fact that B 

has parental leave large parts of the year 2001 and 2002 is taken into consideration 

(Kvinnlig sakkunnig, ärende 1) 

 

 

C har også en rimlig hoy vitenskaplig produksjon etter avlagt doktorgrad, i alle fall når man tar 

i betraktning hennes foreldrepermisjon.  

(Kvinnlig och manlig sakkunnig , ärende 3) 

 

Slutligen kan jag inte se några generella skillnader i bedömningar gjorda av manliga 

respektive kvinnliga sakkunniga. Inte heller något särskilt i kvinnliga eller manliga 

sakkunnigas sätt att bedöma en man respektive en kvinna står ut.  

Endast i ärendena fem är de sakkunniga oense i sina rankningar. I detta ärende rankar 

kvinnan den kvinnliga sökande först medan mannen anser att kvinnan och mannen har 

likvärdig kompetens. Här nämner ingen av de sakkunniga könsaspekten. 

Diskussion 

Uppsatsens syfte är att undersöka vad det är som värderas vid rekrytering av lektorer vid 

Sociologiska institutionen och vad det får för eventuella konsekvenser för jämställdheten. 

Är det så att kvinnor diskrimineras eller har de helt enkelt inte viljan eller meriterna som 

krävs för att nå toppen?  

Uppsatsens resultat visar inte på någon systematisk ojämlikhet vid värdering av 

sökande med avseende på kön. Däremot är andelen kvinnliga sökande betydligt lägre än 

andelen män. Undersökningen bekräftar det fenomen som Chrapowska (2006) benämner 

det läckande röret. Kvinnor lyser med sin frånvaro på de högre positionerna även vid 

Sociologiska Institutionen och denna är kanske ett praktexempel på just detta fenomen. 

Trots att 80 procent kvinnor hälls i röret, det vill säga, påbörjar grundutbildning, kommer 

allt fler män ut i andra änden. Särskilt bland de sökande toppkandidaterna är få kvinnor 
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och detta skulle kunna tolkas som ett resultat av det glastak för kvinnor som Löfström 

(2004) nämner.  

Resultatet visar på att det man producerar efter doktorsexamen har en avgörande 

betydelse för ens förutsättningar att erhålla en lektorstjänst. Det som värderas är hög 

forskningsmässig produktivitet av hög kvalitet i kombination med pedagogisk 

kompetens. Pedagogisk kompetens är dock underordnad forskningsmässig kompetens 

som verkar ha en särskild tyngdpunkt i de sakkunnigas värderingar. Internationella 

publikationer och ämnesrelevans är också viktiga bedömningspunkter. Resultatet visar 

vidare att man för att bedöma den pedagogiska lämpligheten använder sig av ett antal 

andra indikatorer, så som forskningsmässig skicklighet och publicerande av läroböcker. 

Detta trots att kriterierna anger att den pedagogiska lämpligheten ska bedömas utifrån 

dokumenterade färdigheter av högskolepedagogisk utbildning, kompetens och 

skicklighet. En potentiell anledning till detta skulle kunna vara den bristande information 

som de sakkunniga ofta uppger sig ha i samband med värdering av pedagogiken.  

Att pedagogiken fick en underordnad roll är något som genomsyrar uppsatsens resultat. 

Jag vill dock poängtera att dess betydelse inte helt ska underskattas då den i 3 av 5 

anställningsärenden ändå spelade en avgörande roll. Mina slutsatser att pedagogiken inte 

har en lika stor genomslagskraft bygger på mina bedömningar och är därmed inte huggna 

i sten då dessa bedömningar kanske skulle ses annorlunda av någon annan. Uppgifter som 

inte framgår i sakkunnighetsutlåtandena men som de sakkunniga har tillgång till skulle 

kunna ligga till grund för en annorlunda bedömning. Även andra faktorer så som 

homosocialitet är tänkbara förklaringsfaktorer, detta särskilt i anställningsärende fem då 

mannen inte alls tog hänsyn till en kvinnas pedagogiska kvaliteter. 

För att tydliggöra resonemangen kan jag betona att resultatet egentligen endast säger att 

forskningsmässig kvalité främjas framför pedagogisk kvalité, och därmed är det inte sagt 

att pedagogisk kvalité inte är en viktig värderingsgrund. Detta kan tydliggöras på det 

sättet att en sökande utan någon som helst pedagogisk erfarenhet troligtvis inte skulle bli 

nominerad till en lektorsplats.  
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Vilka är då orsakerna till att kvinnor lyser med sin frånvaro högst upp i den 
vetenskapliga hierarkin?  

Det som värderades högst visade sig vara hög vetenskaplig produktivitet med god kvalité. 

En potentiell källa till sämre förutsättningar är därför att publicera lite och ägna mer tid åt 

undervisning. Denna teori får stöd av Wold & Chrapkowska (2004) som menar att 

kvinnors sämre förutsättningar för samarbete och möjligheter till forskningsanslag leder 

till att de undervisar i högre grad. I kvinnors fall verkar det i min undersökning som att 

just lägre produktivitet efter avlagd doktorsgrad i kombination med hög 

undervisningsgrad är en gemensam faktor för de ej kvalificerade kvinnorna.  

Även Kyvik och Teigen (1996) lyfter fram bristande samarbete som en orsak till 

kvinnors färre publikationer. Det faktum att kvinnor inte skulle ha tillgång till samma 

samarbetsnät, ha färre resurser och lägre kulturellt stöd än män är här en potentiell orsak. 

Kyvik och Teigens resultat tyder på att så kan vara fallet. Att deras resultat visar att 

kvinnor samarbetar i lägre grad samtidigt som de uppger att de anser samarbete vara av 

hög vikt skulle kunna tyda på att kvinnor saknar möjligheter till samarbete. Om det är så 

att kvinnor, likt deras resultat, saknar dessa möjligheter skulle det kunna vara en orsak till 

att kvinnor publicerar mindre och hamnar i en sämre situation i förhållande till sina 

manliga kollegor. I denna studie fanns det inte utrymme för att undersöka kvinnors 

samarbetsmöjligheter och denna punkt berörs inte heller av de sakkunniga, något som 

skulle vara intressant att undersöka i framtiden. 

Inte bara samarbete med kollegor utan även män och kvinnors lika möjlighet till 

forskningsanslag torde spela en avgörande roll för kvinnors förutsättningar då 

missgynnande av kvinnor redan i denna process skulle leda till ojämlika förutsättningar i 

hela karriärstegen. Detta eftersom det är speciellt här som möjligheten att bedriva 

forskning i tidig ålder grundläggs (Glynn et al, 2006). Om det är så att kvinnor likt 

Brouns (2000) resultat särskilt missgynnas inom ämnesområden där de redan är i 

majoritet, kan detta vara en bidragande orsak till hög diskriminering och därmed sämre 

förutsättningar för kvinnor vid just Sociologiska Institutionen. 

En annan potentiell huvudorsak till att kvinnor inte når ända upp är dess högre ansvar 

för barn samt publiceringsuppehåll vid eventuell föräldraledighet (Kyvik & Teigen, 

1996). Hur stor negativ effekt på kvinnors bortfall som härstammar från dessa faktorer är 
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dock svårt att utröna av min studie, då det låga antalet kvinnliga sökande leder mig till 

den slutsatsen att kvinnor kan ha fallit bort redan innan ett ansökande skulle vara aktuellt. 

I materialet har jag endast vid ett tillfälle uppmärksammat ett yttrande om 

föräldraledighetens betydelse. Föräldraledighet och ansvar för barn kan dock möjligen 

vara en orsaksfaktor till lägre produktivitet även då de inte uppmärksammats i texten. Det 

faktum att Kyvik och Teigens (1996) undersökning visar att kvinnor med barn under sex 

år var 60 procent mindre produktiva än deras manliga kollegor i samma situation gör att 

man onekligen kan misstänka att ansvar för barn har en negativ inverkan på kvinnors 

karriärmöjligheter. Även detta skulle vara ett intressant område för fördjupning. 

 

Ett konkret svar på varför kvinnor lyser med sin frånvaro på de högre posterna och är 

underrepresenterade bland de sökande är svårt att finna och faller utanför denna studie. 

Enligt uppsatsens teoriram har både den akademifokuserade och den kvinnofokuserade 

modellen dock aktuella förklaringsfaktorer (Chrapowksa, 2004). Den akademifokuserade 

och dess antaganden att akademins förutsättningar och agerande hindrar kvinnor från att 

nå toppen får som tidigare nämnt starkt stöd i teorin. Även om det inte finns några tecken 

på direkt diskriminering vid rekrytering, visar faktorer som homosocialitet och 

diskriminering av kvinnor vid ansökan om forskningsanslag, på sämre möjligheter för 

kvinnor att bedriva forskning. Den kvinnofokuserade förklaringsmodellen som enligt 

Chrapowska delvis innebär att kvinnor väljer bort en akademisk karriär får även den 

potentiellt stöd i undersökningens resultat på så sätt att antalet sökande kvinnor är lågt 

och gör att man kan likna resultatet vid det kända fenomenet ”det läckande röret”. 

Huruvida bortfallet beror på kvinnors fria val är dock problematiskt att påvisa och leder 

till att vi därför inte kan dra några slutsatser om kvinnors intresse för forskning och 

avancemang inom akademin. Också ansvar för barn är trots Sveriges höga kvinnliga 

arbetskraftsdeltagande en trolig orsak. Att undersökningar från Norge (Kyvik & Teigen, 

1996) bekräftar dess stora betydelse tycker jag gör att vi kan dra slutsatser att det torde 

spela en avgörande betydelse även här.  

 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att rekryteringen av lektorer vid Sociologiska 

institutionen inte uppvisat några generella tecken på diskriminering med avseende på kön 
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under de studerade åren. Varken de sakkunnigas eller de sökandes kön kan kopplas till 

någon generell diskriminering eller ojämlikhet. Tvärtom visar studien att män och 

kvinnor bedöms efter samma kriterier, vilka däremot kan ifrågasättas.  

Det faktum att pedagogiska meriter inte ägnas lika stor vikt kan ur ett diskursanalytiskt 

perspektiv ses som att dess betydelse inom denna diskurs är av mindre grad. Kanske är 

det så att man inom en arbetsplats så som universitet naturligt främjar det som historiskt 

varit dess grundbult, vetenskaplig kompetens.  

Genom att använda forskningsmässig kompetens som indikator på pedagogisk kvalité 

leder det till att endast en aspekt tas i beaktande, huruvida den sökande är en bra forskare. 

För att denna bedömning av pedagogisk förmåga ska vara korrekt krävs att en god 

forskare automatiskt ses som en bra lärare.  Jag ställer mig dock skeptisk till huruvida den 

typiska skickliga forskaren automatiskt är en bra lärare. Utifrån ett diskursanalytiskt 

perspektiv skulle man lika gärna kunna se det som motsatsen, beroende på vilken diskurs 

som råder, det vill säga att en forskare inte representerar den idealiska läraren. 

Användandet av indikatorer andra än omdömen av den pedagogiska verksamheten så 

som huruvida den sökande har skrivit en lärobok kan också ifrågasättas av samma 

anledning.  

För att en rättvis bedömning ska göras tycker jag att pedagogisk kvalité bör bedömas 

utifrån högskolepedagogisk utbildning, utlåtanden och kursutvärderingar. Detta eftersom 

jag anser att de som ska utgöra grunden för huruvida någon är en bra lärare bör vara dess 

förmåga att undervisa, något som också anges i anvisningarna till de sakkunniga. Jag 

menar här inte att en bra lektor inte behöver ha god vetenskaplig kompetens och 

forskningsförmåga, något som självklart är en viktig förutsättning. Det som däremot 

torde eftersträvas är en samlad bedömning avseende de två olika perspektiven. Detta är 

problematiskt om det ena perspektivet baseras på det andra, eftersom det då egentligen 

utgör en och samma indikator, som dessutom inte mäter det den avser att mäta. 

En intressant infallsvinkel är här hur könsfördelningen skulle se ut om man gjorde två 

separata rangordningar för pedagogik respektive forskning. Utifrån det faktum att fyra av 

fem toppkandidater saknade högskolepedagogisk utbildning skulle möjligen andra 

kandidater ha kommit i fråga som topp-placerade. Utifrån det antagandet att kvinnor 

oftare skulle besitta pedagogisk kompetens och utbildning skulle en sådan rankning 



 36

kunna vara fördelaktigt för jämställdheten. Att kvinnan i anställningsärende fem har både 

högskolepedagogisk utbildning samt mer pedagogisk erfarenhet än mannen gör det till ett 

exempel på ärende där en sådan rankning skulle kunna ha lett till att rangordningen hade 

blivit annorlunda om de båda perspektiven bedömts separat samt om pedagogisk 

utbildning varit obligatoriskt. 

 

Att denna studie inte visar några generella tecken på en ojämlik bedömning av män och 

kvinnor innebär dock inte att en ojämlik bedömning inte existerar. Möjligen är det så att 

studiens metod inte var lämplig för att komma åt sådana könsskillnader. För att 

ytterligare studera detta faktum skulle en studie med högre fokus på jämställdhet och med 

möjligen fler källor vara av intresse. Fler källor, så som ansökningshandlingarna, skulle 

göra det möjligt att studera sådant som inte går att få insikt i genom att endast studera 

sakkunnighetsutlåtanden, vilket kanske skulle leda till ett annat resultat. 

 

Slutligen är det ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv viktigt att inte glömma det 

kulturella och det historiskas betydelse för den skeva könsfördelningen inom den 

akademiska hierarkin. Att mannen som forskare länge varit norm verkar fortfarande få 

konsekvenser och kan med hänvisning till Foucault (1993) ses som ett utestängande av 

kvinnor som grupp. Även om denna ordning enligt socialkonstruktionismen ständigt kan 

förändras i och med ifrågasättande av dess korrekthet förstärks den också av kvinnor som 

via dess handlingar likt män bidrar till att upprätthålla den rådande ordningen. Det faktum 

att antalet kvinnliga studenter redan 1950 hade varit tillräckligt för en jämn 

könsfördelning mellan kvinnor och män tyder på en långdragen och svårföränderlig norm 

inom den akademiska världen (Chrapowska, 2006). Huruvida det är kvinnors frivilliga 

val att inte vilja forska i lika stor grad eller om det är akademins ageranden och kulturella 

värderingar som hindrar dem blir med denna uppsats inte klargjort. Det som däremot 

befästs än en gång är det läckande röret som även inom Sociologiska institutionen 

fortsätter att ”läcka kvinnor” på väg upp i den akademiska hierarkin. 
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