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Sammanfattning 

Vi har använt oss av ett produktivitetsmått tillsammans med lönestatistik som är giltig 

för oktober 2009 som mottogs från den aktuella högskolan för att studera könslönegapet 

inom samma yrkesgrupp inom samma företag. De huvudsakliga teorier som normalt 

används för att förklara könslönegapet är dels humankapital där kvinnors lägre 

utbildningsnivå och senioritet tidigare kunde förklara en del av skillnaden men som nu 

har tappat i förklaringsvärde när skillnaderna mellan män och kvinnor vad det gäller de 

faktorerna har minskat. Dels diskrimineringsteori som beskriver att kvinnor allokeras 

till lägre betalda arbetsplatser och yrken. Flertalet tidigare studier har inte inkluderat 

något mått på produktivitet varför det är svårt att uttala sig om vilken av teorierna som 

får stöd i vår data. Vårt mått på produktivitet tillsammans med tillförlitlig lönedata gör 

att vi kan uttala oss även om produktivitetens betydelse för könslönegapet. Resultatet av 

vår studie visar en könslöneskillnad om 1,4 % när endast lön och kön är inkluderade i 

analysen och ett gap om 1,7 % med samtliga variabler inkluderade. Det lilla 

könslönegap som inte kan förklaras med några av de inkluderade variablerna ger ett 

visst stöd åt diskrimineringsteori. 

Nyckelord 
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Inledning 

Det har genom flertalet studier konstaterats att det i Sverige finns omfattande 

könslöneskillnader. Könslönegapet minskade mellan 1968 och 1981 men har sedan stagnerat 

och i dagsläget har män i genomsnitt cirka 27 % mer i lön än kvinnor (Meyersson Milgrom 

m.fl. 2001). Forskningen inom området könslöneskillnader har de senaste årtionden varit 

omfattande och har lyckats förklara delar av könslönegapet men fortfarande kvarstår ett 

könslönegap som inte har kunnat förklaras. De två huvudsakliga teorierna om varför män har 

högre lön är dels att män och kvinnor skiljer sig åt vad det gäller produktivitetsrelaterade 

egenskaper och dels att män och kvinnor behandlas olika på arbetsmarknaden (le Grand, 

1997; le Grand m.fl. 2001; Petersen & Morgan, 1995). 

Arbetskraftdeltagandet var 1980 cirka 75 % av kvinnorna och cirka 85 % av männen. Av 

dessa arbetade 55 % av kvinnorna heltid jämfört med 95 % av männen. År 2000 var 

arbetskraftdeltagandet hos kvinnorna nästan oförändrat och hos männen hade det minskat till 

ca 80 %. Av dessa arbetade 65 % av kvinnorna heltid jämfört med 90 % av männen (Soidre, 

2002).   

Soidre (2002) skriver att könssegregering finns oavsett var i arbetslivet eller på 

arbetsmarknaden man tittar. Den horisontella könssegregeringen (glasvägg) innebär att 

kvinnor och män fördelas till olika branscher, olika yrken och till skilda jobb efter en viss 

sorteringsprincip. Den vertikala könssegregeringen (glastak) innebär att män i större 

utsträckning innehar högre positioner och mer kvalificerande positioner än kvinnor vilket 

också visar sig i lönen. Att kvinnor och män i stor utsträckning väljer olika yrkesområden och 

har olika arbetsuppgifter samt att de skiljer sig åt mellan könen har stort inflytande över hur 

stor makt man har över sin arbetssituation och sina arbetsförhållanden. Lönen är sämre i 

”kvinnoyrken” och kvinnor har ofta lägre lön än män trots att de har samma jobb. Flertalet 

studier visar att det finns könslöneskillnader inom jobbceller (vilket innebär samma typ av 

jobb hos samma arbetsgivare) dock uppstår en mindre del av könslönegapet inom 

jobbcellerna (Petersen & Morgan, 1995). Le Grand, Szulkin och Tåhlin (2001) utförde en 

studie som visar att kvinnors och mäns utbildning och arbetslivserfarenhet inte längre skiljer 

sig åt mer än marginellt men att löneskillnaderna inte minskat i samma utsträckning och att 
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det fortfarande finns ett könslönegap som inte förklaras med de i studien inkluderade 

variablerna. 

Det har bedrivits omfattande forskning inom området könslöneskillnader men forskningen har 

lämnat en ännu oförklarad skillnad i lön mellan män och kvinnor som betraktas som 

diskriminering. De flesta studier som gjorts inom könslöneskillnader saknar information om 

produktivitet. Det är svårt att avgöra vilken av de två huvudsakliga förklaringarna (olika 

produktivitetsrelaterade egenskaper eller olika behandling på arbetsmarknaden) som är mest 

relevant när ett mått på produktivitet saknas.  

Vi har inkluderat ett mått på produktivitet bestående av antal publikationer och citeringar för 

varje professor på en teknisk högskola tillsammans med skolans befintliga lönestatistik samt 

ett antal andra variabler även dem mottagna från skolan. Då vi hade möjlighet att mäta 

produktivitet tillsammans med högskolans befintliga lönestatistik vars kvalitet vi uppfattar 

som hög tycker vi det var intressant att se om detta kan förklara något av det eventuella 

könslönegapet. Hur mäter man produktivitet? Kan man säga att man får lön för mödan? I 

vissa fall, såsom vid ett löpandeband eller vid försäljning, kan det finnas mer tillförlitliga 

mätmetoder än hos en forskande professor för att mäta produktiviteten. Är det någon skillnad 

att hitta kopplingen mellan hur två kemiska föreningar ter sig i en viss situation eller att man 

kommer på ett briljant signalsystem? Hur bedömer man om dessa forskare får lön för mödan 

och hur kan man mäta om det förekommer ett könslönegap hos professorerna? Vi studerar här 

en specifik grupp individer med ungefär samma utbildning där vi även har ett mått på 

produktiviteten. Produktiviteten har vi mätt genom antalet publikationer och då det inte säger 

något om kvaliteten har vi även valt att använda oss av antalet citeringar vilket är ett visst 

mått på kvaliteten genom hur utbredd skriften är. Syftet med studien är således att genom en 

kvantitativ metod ta reda på eventuella könslöneskillnader mellan professorer på en svensk 

teknisk högskola och undersöka vilka olika faktorer som skulle kunna påverka eventuella 

könslöneskillnader.  

Avgränsningar 

Vi har studerat professorerna på enbart en teknisk högskola på grund av studiens begränsade 

omfattning. Det hade varit att föredra att använda sig av material från ett flertal skolor för att 

få en större grupp. Vår grupp innehåller dessutom relativt få kvinnor vilket naturligtvis är en 

nackdel när könslönegapet ska studeras, även därför hade fler skolor varit att föredra så att 
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studien skulle kunna baseras på en mer jämn fördelning kvinnor och män. 

Produktivitetsmåttet vi har använt oss av kan bli mer exakt om andra faktorer så som t.ex. 

impact factor (vilket beskrivs senare) inkluderas, men även här valde vi att begränsa oss till 

antalet publikationer och citeringar på grund av studiens begränsade omfattning.  

 

Teori och tidigare forskning 

Könslöneskillnader på den svenska arbetsmarknaden 

Det finns fortfarande stora könslöneskillnader på den svenska arbetsmarknaden (Kumlin, 

2007; le Grand m.fl. 2001; Meyersson Milgrom m.fl. 2001). Kvinnor och män har numera 

ingen substantiell skillnad i humankapital (framförallt utbildning och arbetslivserfarenhet) 

varför de parametrarna lämnar gapet nästan oförändrat (Kumlin, 2007; le Grand m.fl. 2001). 

Familjesituationen, där kvinnor antas ha större ansvar för familjen, verkar inte heller kunna 

förklara något av det kvarvarande könslönegapet (Kumlin 2007; Rosenfeld & Kalleberg, 

1991). 

Huvudsakliga teorier kring könslönegapet 

Humankapital 

Humankapital är den teori som vanligen används i samband med analyser av 

könslöneskillnader på arbetsmarknaden. Det anses ofta enligt denna teori att produktivitet är 

den största orsaken till könslöneskillnader, trots att något mått på produktivitet ofta inte är 

inkluderat eller att måtten är mycket indirekta i studien. Humankapitalteorin har tidigare 

fungerat i viss utsträckning som förklaring till könslönegapet men numera har kvinnor 

ungefär samma utbildningslängd (dock har kvinnor nu något längre utbildning) (Jonsson, 

1997; le Grand 1991; le Grand m.fl. 2001) och är även ungefär lika aktiva på 

arbetsmarknaden som män (män har fortfarande något mer senioritet, även om skillnaden i 

båda dessa parametrar minskat) (le Grand 1991; le Grand m.fl. 2001). Skillnaden mellan 

kvinnors och mäns utbildning och arbetslivserfarenhet har minskat under de senaste 

decennierna och är nu alltså endast marginell, därmed tappar humankapitalteorin i sitt 
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förklaringsvärde. Könslönegapet har inte minskat i samma utsträckning, utan möjligen ökat 

mellan 1981 och 2000 när utbildningslängd och arbetslivserfarenhet inkluderas i studien. 

Dessa två faktorer tycks alltså förklara allt mindre av könslönegapet (le Grand m.fl. 2001).  

I en utveckling av humankapitalteorin har två tilläggsantaganden använts: 

värdeminskningshypotesen och värdeökningshypotesen. De innebär i stora drag att värdet på 

humankapitalet minskar respektive ökar beroende på användningen av det.  Enligt den 

förstnämnda hypotesen så minskar humankapitalet då det inte används, vilket resulterar i en 

mindre löneökning eller att lönen stagnerar. Löneökningen efter senioritet förväntas vara stor, 

vilket ofta är en nackdel för kvinnor. Värdeökningshypotesen går ut på att utbildnings- och 

upplärnings investering är kostsamt för individen. Upplärningslönen är ofta låg men 

löneökningen efter ålder och senioritet antas vara högre.  Den totala livstidsinkomsten antas 

vara lika, men kvinnor har en tendens att välja högre startlön istället för brant löneutveckling 

då de ofta i större utsträckning har/får mindre senioritet vilket resulterar i sämre 

löneutveckling. Båda dessa hypoteser förväntas ha högre löneökning ju högre/större senioritet 

man har men i mansdominerade yrken är ofta startlönen lägre. Dock förklarar ingen av dessa 

hypoteser inom humankapitalteorin sambanden mellan lön och könssegregering som den 

empiriska forskningen redovisat (le Grand, 1997).  

 

Diskriminering 

Le Grand (1991) konstaterar att det sannolikt förekommer diskriminering p.g.a. kön i Sverige 

efter att ha kontrollerat för fyra möjliga förklaringar; kvinnors ansvar för hushållsarbete, 

kvinnors lägre humankapital, jobbsegregering och kompenserande löneskillnader mellan män 

och kvinnor, dock saknar han direkta mått på produktivitet vilket är en svaghet han delar med 

de flesta andra studier på området. Studien genomfördes med material från 1981 och visar att 

det generella könslönegapet var 19,7 % mellan män och kvinnor till kvinnors nackdel. Det 

kvarstående könslönegapet som inte förklaras med de inkluderade fyra variablerna är ca 8 %.   

I USA, Norge och Sverige har studier gjorts bland ett antal yrkeskategorier inom olika 

organisationer och inom olika branscher. Studierna anses vara unika då de undersökt 

löneskillnader dels mellan olika organisationer och branscher men även inom samma position 

och inom samma organisation, alltså inom givna jobbceller. Studierna visar att det finns 

könsdiskriminering inom jobbceller men att den typen av könslöneskillnad dock har 

begränsad betydelse när könslönegapet i stort ska förklaras. Segregeringen av kvinnor och 
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män till olika yrken och arbetsplatser tycks stå för den största förklaringen av könslönegapet 

(Meyersson Milgrom m.fl. 2001; Petersen & Morgan, 1995). 

Fördjupning av diskrimineringsteori 

Med utgångspunkt i de ovan beskrivna studierna fördjupas nedan diskrimineringsteorin 

uppdelad i tre kategorier, allokering av kvinnor och män till olika yrken och arbetsplatser, 

skillnad i värdering mellan kvinnors och mäns yrken samt könslönediskriminering inom 

jobbceller (Meyersson Milgrom m.fl. 2001; Petersen & Morgan, 1995). 

Allocative – kvinnor allokeras till yrken och arbetsplatser med lägre lön 

64 % av könslönegapet kan förklaras med könssegregering till olika yrken medan 

könssegregering relaterad till olika arbetsplatser endast förklarar 24 % av det totala 

könslönegapet. Hade män och kvinnor varit lika fördelade mellan yrken och arbetsplatser 

hade könslönegapet minskats med i genomsnitt 89 % (Petersen & Morgan, 1995). Att kvinnor 

och män är segregerade till olika arbetsplatser och yrken kan bero på könsdifferentierad 

socialisering, alltså att tidig socialisering kan fördela flickor och pojkar till olika intressen 

vilket sedan kan påverka deras inriktning (Evans m.fl. 2002). Det leder sedan till att de 

hamnar på olika platser i arbetslivet. 

England (2005) menar att andelen kvinnor på arbetsmarknaden har ökat markant under andra 

halvan av 1900-talet och att kvinnor har tågat in på positioner som tidigare varit förbehållna 

männen, däremot har männen inte ökat i lika stor utsträckning på kvinnodominerade 

positioner. Hon har utfört en studie där hon kopplar jobbsegregering till moderskap, då hon 

menar att det är en potentiell förklaring. T.ex. kan utbildningsvalet bero på kvinnors större 

benägenhet att välja yrken som är säkrare och mer tolerant inställda gentemot moderskap, 

denna teori förklarar dock enligt England en mycket liten del av skillnaden. Vidare ser hon 

socialisering som möjlig förklaring där kvinnor genom socialisation skulle ha andra intressen 

och ambitioner som gör att de väljer annorlunda karriärvägar gentemot män.  

Under 90-talet utbildade sig kvinnorna framförallt inom de så kallade ”kvinnodominerade” 

utbildningarna så som sjuksköterska, förskollärare, fritidspedagog etcetera. Männen 

dominerade inom de mer prestigefyllda utbildningarna så som tekniska utbildningar av olika 

slag, arkitekter, IT etcetera, vilket främst beror på att männen är överrepresenterade på de 

tekniska högskolorna.  I mitten på 90-talet dominerade männen i forskningsrekryteringen. 36 
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% av alla doktorander var kvinnor vilket ändå är en ökning med 20 % jämfört med i början på 

60-talet. Inom den tekniska fakulteten var det färre, ca 20 %, av kvinnorna som forskar vidare 

(Jonsson, 1997). 2004 var det en relativt jämn könsfördelning mellan doktorander på svenska 

högskolor, för att senare år bli något mer ojämnt med färre kvinnor igen. 2007 var det cirka 45 

% kvinnor bland doktorandnybörjare (Delegationen för jämställdhet i högskolan). 

2009 likväl som våren 2010 var det ca 63 % kvinnor som söker utbildningar på högre nivå 

(VHS ansökningsstatistik). Den stora könsolikheten gäller utbildningsinriktning och den sker 

redan på gymnasienivå. Jonsson (1999) fann i en svensk studie att pojkar tenderar att välja 

industri-, data- och hantverkslinjer medan flickor tenderar att välja vård-, omsorgs-, och 

humaniora-linjer. Han menar att många vill förklara detta med att flickor ser sitt ansvar i 

hushållet och därav väljer så. Den teorin kan dock svårligen förklara varför flickor utbildar sig 

i lika stor utsträckning som pojkar, även om inriktningen förvisso består. Han fann att 

fördelarna med att välja den för sitt kön typiska utbildningen var ganska starka. Teorier om 

rationella val har gemensamt att de menar att könssegregeringen uppstår genom att flickor och 

pojkar väljer utbildning utifrån intresse och att konsekvensen med att basera valet på det 

bidrar till en slags ”livstillfredsställelse” (Jonsson, 1997). De olika utbildningsvalen som 

pojkar och flickor gör kan anses bero på att de socialiseras olika (Evans m.fl. 2002). Bland de 

15 vanligaste yrkesgrupperna hos kvinnor och män ser utbildningsvalen olika ut. För män 

kom ingenjörer och tekniker på förstaplats, dataspeciallister på 6:e plats och civilingenjörer 

och arkitekter på 12:e plats, ingen av dessa yrken kom på topp 15 hos kvinnorna enligt 

Statistiska centralbyrån 2001. Inom arbete som kräver teoretisk specialkompetens inom teknik 

och datavetenskap m.m. var år 2001 andelen kvinnor 23,3 % enligt Statistiska centralbyrån 

(Soidre, 2002). 

 

Valuative – kvinnoyrken värderas lägre 

Den ovan beskrivna processen av jobbsegregering är primärt till kvinnornas nackdel genom 

att de typiska kvinnojobben har en genomsnittligt lägre lön, andelen kvinnor på arbetsplatsen 

och inom yrket har således ett negativt samband med lönenivån (England, 2005; Kumlin, 

2007). Den här typen av diskriminering innebär att jobb där en majoritet av de anställda är 

kvinnor värderas lägre och har en generellt lägre lönenivå än jobb där det finns en majoritet 

män anställda. Denna löneskillnad finns alltså trots likvärdiga kvalifikationer och övriga krav 

på jobbet. Skillnaderna i värdering eller diskriminering sker gentemot en grupp snarare än 
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individer varför det anses vara ett strukturellt arbetsmarknadsproblem (Meyersson Milgrom 

m.fl. 2001).  

De olika arbetsplatser och yrken som flickor och pojkar socialiseras till värderas alltså olika. 

Detta fenomen kan ha samband med att kvinnor och män har olika inflytande i samhället och i 

beslutshierarkier på grund av att de är representerade inom olika områden. Tidigare har 

statusen mellan kvinnor och män skiljt sig åt och ojämlikheter gällande ekonomiska resurser 

samt beslutsfattande har varit påtaglig. Detta plus att arbeten i vård och omsorgssektor inte 

genererar samma ekonomiska vinst som ett vinstdrivande företag med andra ekonomiska 

resurser är en bidragande orsak. Det ansågs förut att det var kvinnans jobb att vårda och ta 

hand om de gamla och barnen samt de skadade vilket är en del av socialiseringen (Jonung, 

1997).  

Within job discrimination – jobbceller, kvinnor tjänar sämre än män 

Peterson och Morgan (1995) finner i sin studie att när de samtidigt kontrollerar för yrke och 

arbetsplats så finns det ett könslönegap på cirka 1,7 % för arbetare och tekniker medan för 

tjänstemän och administratörer varierar det mellan 1 % och 5 % med ett genomsnitt på 3,1 %. 

Vid en studie i Sverige fann Meyersson Milgrom m.fl. (2001) att könslönegapet för arbetare 

inom jobbceller var cirka 1,4 % medan det för tjänstemän inom jobbceller var något högre, 

cirka 5 %. Det totala könslönegapet var drygt 27 % för tjänstemän, resultatet ska dock tolkas 

med försiktighet enligt författarna eftersom uppdelningen i olika de olika yrkena för 

tjänstemän är betydligt grövre än för arbetare och det är sannolikt att måttet på könslönegapet 

inom jobbceller om 5 % är överskattat. Författarna fann också att segregeringen till olika 

yrken förklarar en större del av könslönegapet än segregeringen till olika arbetsplatser. I USA 

verkar segregeringen till olika arbetsplatser förklara mindre av könslönegapet än i Sverige och 

Norge, detta visar en jämförande studie från USA. 

Ett annat område där forskning kring könslöneskillnader gjorts är produktivitet, Long (1992) 

har bland annat funnit i en studie bland ett antal biokemister som blev Filosofidoktorer på 50 

och 60-talet att kvinnor har något färre antal forskningspublikationer men också att de fick 

något fler citeringar för varje publikation. Han menar att könsskillnaden i 

forskningsproduktivitet ökar i början på karriären och sedan minskar över tid. Hans resultat 

antyder alltså att kvinnor är något mindre produktiva i antal publikationer men att kvaliteten 

på publikationerna inte är sämre. Liknande resultat framgår också av Xie och Shauman (1998) 

som visar att under 60-talet fram till början på 90-talet minskade skillnaden i 
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forskningsproduktivitet mellan män och kvinnor. Kvinnors forskningsproduktivitet har gått 

från att på 60-talet ha varit 60 % av männens till att på början på 90-talet vara 75-80 % av 

männens. 

En studie som jämfört senioritet och sannolikheten att bli professor hos ett antal studerande 

inom medicin fann en skillnad i betydelse av verksamma år mellan män och kvinnor. Varje 

verksamt år betydde mindre för kvinnors än mäns möjligheter att bli professor. Kvinnor har 

vid en jämförelse med män som har likvärdiga betyg och vitsord sämre möjligheter att bli 

professor än männen (Ash m.fl. 2004).  

Wennerås och Wold (1997) har gjort en studie där de bland annat inkluderar bedömningar av 

ansökningar om anslag till Swedish Medical Research Center (MRC) som normalt inte är 

möjligt att få tillgång till. Deras studie visar att MRC inte ger likvärdiga bedömningar till män 

och kvinnor, där kvinnors prestationer generellt värderas sämre än mäns och således ger 

kvinnor sämre möjlighet att erhålla forskningsanslag. Studien genomfördes genom att mäta de 

sökandes produktivitet genom respektive sökandes bibliografi och kontroll via Medline 

Database, författarna tittade på det totala antalet publikationer samt antalet publikationer där 

sökanden var första författare. De använde sig också av impact factor1 och skapade därefter 

total impact factor för varje författare. Studien visar att endast de bästa kvinnorna, vilka var 

bättre än majoriteten av männen, räknades som lika bra som män. Endast de kvinnor som 

presterat bäst kunde alltså jämföra sig med den grupp av män som presterat sämst av männen 

och även tydligt sämre än den kvinnliga jämförelsegruppen. En annan studie som till viss del 

replikerar Wennerås och Wold är Sandström och Hällsten (2008). Deras resultat visar ingen 

markant skillnad i bedömningen mellan manliga och kvinnliga sökande, men studien 

bekräftar att en relation till någon i kommittén har betydelse för bedömningen och påverkar 

den markant. Nepotism som verkar till männens fördel tycks ha relativt stor betydelse på hur 

kvinnor och mäns prestationer bedöms. Generellt tycks kvinnor i forskningsvärlden tvingas 

att prestera mer för att uppnå samma möjligheter till anslag som män.  

Baserat på ovanstående teori fann vi det intressant att analysera könslönegapet inom 

jobbceller där vi dessutom fick möjlighet att inkludera ett mått på produktivitet. I denna studie 

undersöks professorers löner vid en teknisk högskola i Sveriges kopplat till kön och deras 

produktivitet, institutionstillhörighet, senioritet och ålder. Produktivitetsmåttet i studien 

                                                      
1 Impact factor innebär summan av antalet citeringarna av en tidskrifts artiklar under ett visst år divideras med journalens totala antal 

artiklar under samma år.   
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baseras på det antal publikationer och citeringar professorn har. Finns det då 

könslöneskillnader? Kan någon eller några av dessa variabler förklara eventuella 

könslöneskillnader hos professorer? I undersökningen är den beroende variabeln ”Lön” och 

den oberoende variabeln ”Kön”, De mellankommande variablerna är ”Publikationer”, 

”Citeringar”, ”Institutionstillhörighet”, ”Ålder” och ”Senioritet”. 

Våra hypoteser är: 

H1: Det finns könslöneskillnader till kvinnors nackdel 

H2: Produktivitet minskar könslönegapet 

 

Metod och data 

Bakgrund 

Professorstiteln kan nås antingen genom ett öppet sökningsförfarande, vilket innebär att 

personen söker en utannonserad professorstjänst, eller genom befordran inom lektorstjänsten. 

Vid det öppna sökningsförfarandet är det minst två externa professorer inom ämnet som 

bedömer kompetensen hos de sökande som konkurrerar om den utlysta tjänsten. Ett annat sätt 

är ett befordringsförfarande för redan tillsvidareanställda universitetslektorer; här krävs en 

meritprövning av universitetslektorn som har ansökt om tjänsten. Om befordringsansökan 

godkänns av de tillkallade sakkunniga professorerna omvandlas lektorstjänsten till en 

professorstjänst. Reformen för befordringsförfarande infördes 1999 främst för att främja 

jämställdheten. De olika anställningsförfarandena skiljer sig åt högskolor/universitet emellan 

och då främst genom skilda anställningsvillkor. 

Hösten 2009 fanns på den aktuella högskolan totalt 193 professorer varav 15 var kvinnor och 

178 var män (7,8 respektive 92,2 procent).2 Dessa siffror kan ses mot bakgrund av den skeva 

könsfördelningen bland högskolans studenter trettio år tidigare. Hösten 1980 var totalt 905 

studenter antagna vid högskolan varav 141 kvinnor (19 %) och 764 män. Av dessa siffror kan 

                                                      
2 Vilket är 6% under genomsnittet för landet (Positiv särbehandling, Krantz, 2010). 
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vi konstatera att det är något färre kvinnor än män som blir professorer.3 Hösten 2009 var 

könsfördelningen 28 % kvinnor och 72 % män på den aktuella högskolan bland studenterna. 

Ökningen med 9 % hos kvinnorna är inte särskilt stor och kan delvis förklaras mot bakgrund 

av Jonsson (1999), som fann i en svensk studie att pojkar i stor utsträckning dominerar 

tekniska och naturvetenskapliga program på gymnasiet. Huruvida kvinnorna på den aktuella 

högskolan väljer att efter sin utbildning fortsätta yrkeskarriären inom den akademiska världen 

för att så småningom kunna komma ifråga för professorstjänster återstår att se i framtiden.  

Datainsamling 

Som tidigare nämnts är allt material som använts offentligt men vi fann det ändå viktigt att 

erhålla ett medgivande från högskolans sida. Därmed gick det smidigt att erhålla högskolans 

lönelistor för professorerna samt uppgifter om professorernas institutionstillhörighet, ålder 

och senioritet. Dessa uppgifter har sedan kombinerats med information om respektive 

professorns publikationer och citeringar som används i denna studie som ett mått på 

forskningsrelaterad produktivitet. Vi valde att använda oss av Scopus databas för att inhämta 

denna information.4  

52 e-brev skickades ut till utvalda professorer5 på den aktuella högskolan, där efterfrågades 

hur många publikationer och citeringar professorn hade. 22 svar kom in vilket blir en 

svarsfrekvens på 42 %. Dessa e-brev kodades efter hur väl professorernas svar överensstämde 

med informationen i databasen Scopus.6 Allt material samlades in i oktober och november 

2009. Hälften av svaren, 11 stycken, visade på en bra överensstämmelse mellan 

professorernas egna uppgifter och Scopus information. 5 av de svarande förde inte egen 

statistik över sina publikationer och citeringar och deras uppgifter kunde därför inte användas 

för att kontrollera överensstämmelsen. Resterande 6 svaranden hade i varierande grad sämre 

                                                      
3 På högskolan i övrigt i dagsläget är det 16% kvinnor och 84% män av den administrativa personalen. Av lärarpersonalen är det 24% 

kvinnor och 76% män och bland den forskande personalen och annan undervisande personal är 17% kvinnor och 83% män. Inom 

lokalvården dominerar dock kvinnorna med 77% och männen erhåller endast 23%, men servicecheferna domineras av 66% män och 

34% kvinnor. Bland prefekterna är 86% män och 14% kvinnor. Vicerektorsgruppen består 40% kvinnor och 60% män. 

4 Nästa steg var att prata med en bibliometriker för att få information om de olika databaserna och goda råd om hur man kan gå 

tillväga. Valet av databas för att kunna söka efter professorernas publikationer och citeringar föll på Scopus som nämnts tidigare. 

5 De med högst och lägst antal publikationer samt de som hade antal publikationer på sin hemsida som stämde dåligt överens med 

uppgiften Scopus. 
6 ”Bra” överensstämmelse definieras här som en skillnad på 2 eller färre publikationer gentemot uppgifterna på Scopus. 
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överensstämmelse med Scopus. Vi fann dock denna information som relevant och som ett 

säkerställande av databasen trots diskrepansen mellan de 6 svaranden egna uppgifter och 

databasens uppgifter.  

Citeringarna ger inte en fullständigt rättvisande bild då Scopus inte har komplett förteckning 

över citeringar före 1995, vi ansåg att det trots detta var värdefullt att inkludera antalet 

citeringar i studien då det anses vara en relativt vedertagen metod för att mäta publikationers 

spridning. 

 

Lönekriterier  

Lönekriterierna på den aktuella högskolan redovisas i sin helhet i Bilaga 1, men beskrivs här i 

korta drag; ”I lönesättningen kommer olika dimensioner att vara framträdande och beroende 

på typ av arbetsuppgifter ha olika vikt. Lönen skall sättas utifrån sakliga grunder baserat på 

kriterier som utgår från medarbetarnas bidrag till verksamheten och verksamhetens 

utveckling. Det är viktigt att det är de faktiska arbetsuppgifterna och hur de utförs som 

värderas”. Med tanke på att forskning är en central uppgift i professorernas yrkesverksamhet 

är vårt antagande i uppsatsen att våra produktivitetsmått bör spela en central roll vid 

lönesättningen. Det bör dock påpekas att även undervisning och projektledning normalt ingår 

i arbetsuppgifterna och därmed utgör en grund för lönesättningen. Några mått på 

prestationerna när det gäller dessa arbetsuppgifter har vi inte kunnat samla in vilket kan ses 

som en av uppsatsens begränsningar. 

Urval och bortfall 

Organisationen studien utfördes på är en svensk teknisk högskola med knappt 200 

professorer. Professorerna är befordrade inom sin lektorstjänst eller tillsatta på en 

professorstjänst. Professorerna omfattar samtliga institutioner på högskolan. Bortfallet består 

av totalt 14 professorer, av dessa är en kvinna och resterande 13 män. Samtliga professorer 

från en utav institutionerna är bortfall på grund av att den använda databasen saknar 

publikationer inom ämnet. Övrigt bortfall är personer där tillförlitlig data inte kunnat tas fram 

genom den använda metoden. 
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Variabler  

Professorernas löner som vi erhöll från den tekniska högskolan gäller för oktober 2009. 

Lönerna som utgör analysernas beroende variabel är logaritmerade vilket gör att de 

observerade löneskillnaderna kan tolkas som procentuella skillnader. Kön är den centrala 

oberoende variabeln i analysen. Antalet kvinnor som är medtagna i analysen är 14 och antalet 

män 165.  

Institutionstillhörighet anger vilken institution professorerna tillhör, det finns 18 institutioner 

på högskolan varav en är bortfall på grund av databasens begräsning när det gäller mått på 

publikationer (se ovan). De kvarvarande 17 institutionerna7 har använts som dummyvariabler 

i analysen. Institutionstillhörighet inkluderas i modell fem i analysen beroende på att olika 

institutioner har olika kultur vad det gäller publikationer och citeringar, det skiljer i hur många 

publikationer som kan ”förväntas” av en professor samt i hur stor utsträckning andra 

publikationer citeras. Den mycket ojämna könsfördelning inom institutionerna är ett 

metodologiskt problem för vår studie men eftersom det föreligger relativt stora löneskillnader 

mellan institutionerna (se nedan) uppfattar vi det som viktigt att inkludera 

institutionstillhörigheten i den sista modellen för att kunna skatta könslönegapet inom 

institutionerna. 

Ålder (mätt i år) samt ålder2. Vi väljer att inkludera åldern i våra analyser då vi saknar 

uppgifter om arbetslivserfarenhet som är den variabeln som normalt inkluderas i 

humankapitalmodellerna. Kvinnorna i studien är något yngre (dock endast marginellt) och det 

kan eventuellt förklara en del av könslönegapet. Senioritet beskriver antalet år på nuvarande 

befattning vid den aktuella högskolan, kvinnorna i studien har något mindre senioritet än 

männen.  

Professorskategori visar om professorn är befordrad lektor eller har professorstjänst. 

Befordrad professor är referenskategori i regressionsanalyserna. Av kvinnorna är 4 stycken 

befordrade lektorer och motsvarande 49 stycken av männen. Resterande 10 av kvinnorna har 

professorstjänst och resterande 116 av männen likaså.  

                                                      
7 De 17 instutionerna är: BoM-Bygg och miljöteknik, D&IT-Data och informationsteknik, EoM-Energi och miljö, FF-Fundamental 

fysik, KB-Kemi och bioteknik, MV-Matematiska vetenskaper, PPU-Produkt- och produktionsutveckling, TF-Teknisk fysik, RoR-

Radio och rymdvetenskap, MoT-Material och tillverkningsteknik,  MC2-Mikroteknologi och nanovetenskap, S2-Signaler och system, 

SoM-Sjöfart och marin teknik, TM-Tillämpad mekanik.GMV-Göteborgs miljövetenskapliga centrum, ITU-Tillämpad IT, I-Teknikens 

ekonomi och organisation. 
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Produktivitetsmåtten består dels av en variabel som mäter det totala antalet publikationer en 

professor givit ut och dels en variabel för antalet citeringar, det vill säga hur många gånger 

någon citerat dennes publikation. För att få fram ett värde på publikationsmåttet är det 

dividerat med 10 i analysen, tidigare visades endast nollor. Måtten gör ingen skillnad på ifall 

professorn är ensam förstaförfattare eller medförfattare. Självciteringar av aktuell professor 

exkluderades från antalet citeringar. Produktivitetsmåtten valdes för att se om det eventuella 

könslönegapet kan förklaras med mäns och kvinnors olika produktivitet. Båda dessa variabler 

är viktiga när professorerna söker anslag till sin forskning eller i andra sammanhang bedöms 

av forskarsamhället och de är således intressanta att använda som produktivitetsmått i 

undersökningen och som nämndes ovan bör de rimligen vara viktiga faktorer vid 

lönesättningen. 

Studien genomfördes genom fem linjära regressionsmodeller där variabler inkluderats i tur 

och ordning (se tabell 3) för att kunna hitta möjliga förklaringar till det kvarvarande 

könslönegapet. Då studien omfattar hela populationen valdes att inte använda signifikanstester 

utan tolka styrkan i respektive parameterestimat. Det bör noteras att könslönegapet inte är 

signifikant skilt från noll i någon av modellerna.8  

 

Resultat 

Redovisning av resultat 

Tabell 1 ger en beskrivning av statistiska värden för de för uppsatsen centrala variablerna. 

Medelåldern för en professor på högskolan är drygt 55 år. Åldern har dock ett ganska stort 

spann mellan 36 år och 72 år. Medellönen är 60036 kronor och medianlönen marginellt lägre 

på 59300 kronor. Det genomsnittliga antalet publikationer är knappt 78 stycken, medianen är 

dock något lägre med 55 publikationer. Antalet citeringar har ett medelvärde på knappt 830 

stycken med ett lägre medianvärde på 392 citeringar. 

                                                      
8 Det är den absoluta lönen som studeras och den bör vara en funktion av den totala produktiviteten. Ett alternativ hade varit att studera 
löneförhöjningen vid den senaste lönerevisionen. I så fall hade det kanske varit bättre att studera produktiviteten för en mera begränsad 
period.    
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De undre två tabellerna visar statistik uppdelad för kvinnor och sedan för män. Kvinnorna har 

lägre både minvärde och maxvärde på sin månadslön än männen, dock något högre 

medianvärde. Män har ett kraftigt högre maxvärde på både citeringar och publikationer, 

medan medelvärdet inte skiljer sig åt så mycket. Män har dock något högre medelvärde på 

publikationer medan kvinnor har ett något högre medianvärde. På citeringar har kvinnor både 

högre median och medelvärde. Män har också relativt mycket högre maxvärde på ålder 

jämfört med kvinnorna. 

 

 

Beskrivande statistik 
totalt 

Minvärde Maxvärde Medelvärde Medianvärde
  

Månadslön 42989 79050 60036 59300 
Ålder 36 72 55,37 56 
Senioritet 0 49 20,79 20 
Publikationer 1 541 77,71 55 
Citeringar 0 9974 829,83 392 

     

Beskrivande statistik 
Kvinna 

Minvärde Maxvärde Medelvärde Medianvärde
  

Månadslön 42989 71900 59433,93 60255 
Ålder 36 66 53,93 56 
Senioritet 0 40 18,14 18,5 
Publikationer 10 145 68,43 63,5 
Citeringar 33 2590 917,86 501,5 

     
Beskrivande statistik 
Man 

Minvärde Maxvärde Medelvärde Medianvärde
  

Månadslön 46550 79050 60087,55 59200 
Ålder 38 72 55,5 56 
Senioritet 0 49 21,02 20 
Publikationer 1 541 78,5 49 
Citeringar 0 9974 822,36 392 

Tabell 1. Beskrivande statistik för de kontinuerliga variabler som ingår i analysen. 
 

 

Institutionerna som ingår i vår analys varierar avsevärt när det gäller könsfördelningen, tabell 

2 visar antalet professorer per institution samt fördelningen mellan män och kvinnor inom 

dessa. På ett antal institutioner (9 st) finns det inga kvinnliga professorer alls. Störst antal 



 16 

kvinnor har PPU (Produkt- och produktionsutveckling) med 20 % kvinnor och KB (Kemi och 

Bioteknik) med 18,2 % kvinnor. KB är den institution med högst medellön (62700 kr) och 

PPU har en medellön på 57740 kr vilket ligger något under den totala medellönen. Det låga 

antalet kvinnor i våra analyser utgör en tydlig begränsning. Speciellt problematiskt är det för 

analysen där dummyvariablerna för institutionstillhörighet används i modell 5. I detta fall 

studeras könslönegapet inom institutionerna och de institutioner som saknar kvinnliga 

professorer bidrar inte med någon substantiell information. Dessutom finns det ett antal 

institutioner med enbart en kvinnlig professor. Att analysera könslönegapet inom 

institutionerna är trots denna begränsning relevant för vår studie då vi uppfattar våra 

produktivitetsmått som institutionsbundna. Dock bör det understrykas att vårt material är en 

total undersökning av professorerna vid den aktuella högskolan och därmed återspeglar 

resultaten av de faktiskt rådande förhållanden där. Idealt skulle man dock behöva samla in 

data från ett antal högskolor och på detta sätt skapa ett datamaterial som omfattar betydligt 

fler kvinnliga professorer. En sådan datainsamling, i synnerhet när det gäller publikationer 

och citeringar, är dock ett omfattande arbete som inte ryms inom ramen för en C-uppsats.  

 

 

 

Figur 1. Könsfördelning inom institutionerna  
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Multivariata analyser 

I tabell 2 redovisas de resultat som framkom av de multivariata analyserna. I modell 1 

analyseras bruttokönslönegapet bland professorerna anställda vid den tekniska högskolan, det 

framgår där att det könslönegapet är ca 1,4 % vilket innebär att en genomsnittlig man har 

drygt 650 kr mer i månadslön än en genomsnittlig kvinna. Detta är en förhållandevis liten 

procentuell skillnad men med tanke på det höga löneläget bland de undersökta personerna är 

dock skillnaden i absoluta tal inte obetydlig. 

I analysens nästa steg introduceras ålder, ålder2, senioritet och professorskategori i modellen, 

(modell 2) vilket minskar könslönegapet till ca 1,2 %. De här fyra parametrarna förklarar    

0,2 % av könslönegapet vilket beror på att kvinnor har något kortare senioritet och är något 

yngre. Resultatet visar att en professor som har professorstjänst har en liten lönefördel jämfört 

med en befordrad professor. 

I den tredje modellen inkluderas det första produktivitetsmåttet, antalet publikationer, i 

analysen. Återigen minskar könslönegapet, men den här gången ytterst marginellt från 1,2 % 

till 1,1 %. Det indikerar att män har något fler publikationer än kvinnor, vilket även syns i 

tabell 1, men det förklarar endast 0,1 % av det analyserade gapet i lön. I pengar ger en 

publikation drygt 10 kronor, då flera professorer har ett relativt stort antal publikationer är det 

dock ingen marginell skillnad. 100 publikationer (cirka 25 % av professorerna har 100 

publikationer eller fler) ger exempelvis 1000 kr. Vidare inkluderas antalet citeringar i modell 

4 och då ökar skillnaden åter till 1,2 % vilket innebär att kvinnor har något fler citeringar än 

män, vilket även det syns i tabell 1. Både för publikationer och citeringar har kvinnor ett 

mindre spann, maxvärdet är framförallt lägre, men för publikationer är medelvärdet något 

lägre och för citeringar något högre. 

När institutionstillhörighet inkluderas i modell 5 ökar männens lönefördel något, till ca 1,7 % 

eller drygt 785 kronor.  Innebörden av detta resultat är att när lönerna för manliga och 

kvinnliga professorer (som är lika gamla och har arbetat lika många år hos den nuvarande 

arbetsgivaren samt har likadan forskningsproduktivitet och tillhör samma professorskategori) 

jämförs inom institutionerna så kvarstår det ett lönegap på 785 kronor som inte går att förklara 

med ovanstående variabler. Institutionstillhörigheten är den variabel som, av de använda 

faktorer, bäst förklarar variation i lön (högst andel förklarad varians R2). Den stora skillnaden 

mellan R2 och justerad R2 i modell 5 beror på att vi använder relativt många oberoende 

variabler i kombination med relativt litet datamaterial. 
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Tabell 2. Regressionsmodeller med logaritmerad lön som beroende variabel och kön, ålder, Ålder2, 

senioritet, professorskategori, publikationer, citeringar och institutionstillhörighet som oberoende 

variabler. 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Konstant  10,985 10,297 10,223 10,211 10,309 

       

Kön ref. Kvinna 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Man 0,014 0,012 0,011 0,012 0,017 

       

Ålder   0,025 0,028 0,028 0,025 

       

Ålder2   0,000 0,000 0,000 0,000 

       

Senioritet   0,001 0,000 0,000 0,000 

       

Professorskategori ref. Bef. professor  0,000 0,000 0,000 0,000 

 professor  0,052 0,047 0,048 0,046 

       

Publikationer    0,002 0,002 0,001 

       

Citeringar     0,000 0,000 

       

Institutioner ref. TM     0,000 

 BoM     -0,049 

 D&IT     -0,056 

 EoM     -0,032 

FF     -0,099 

 GMV     -0,169 

 I     0,008 

 ITU     0,021 

 KB     -0,004 

 MC2     -0,009 

 MoT     -0,024 

 MV     -0,059 

 PPU     -0,048 

 ROR     -0,093 

 S2     -0,024 

 SoM     -0,022 

 TF     -0,074 

       

N   179 179 179 179 179 

R2  0,001 0,065 0,093 0,095 0,206 

Adj R2   -0,004 0,038 0,062 0,058 0,088 

Tabell 2. Linjär regressionsanalys. 
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Diskussion 

De hypoteser som formulerades för studiens syfte är: 

H1: Det finns könslöneskillnader till kvinnors nackdel 

H2: Produktivitet minskar könslönegapet 

 

Vår första hypotes får stöd, vår studie visar att det finns könslöneskillnader även om det är en 

liten procenthalt i den avgränsade grupp professorer vi valde att studera. Då vår studie 

undersöker könslönegapet inom jobbceller, alltså bland kvinnor och män på samma position 

hos samma arbetsgivare, stämmer det även ganska bra överens med vad tidigare studier 

funnit. Vår studie visar ett könslönegap om 1,4 % med endast logaritmerad lön och kön samt 

1,7 % med samtliga våra variabler inkluderade. Andra studier har funnit 1-5 % i könslönegap 

inom jobbceller för tjänstemän (Meyersson Milgrom m.fl. 2001; Petersen & Morgan, 1995). 

Dock bör det återigen nämnas att vår studie har en skev fördelning mellan män och kvinnor 

med få kvinnor samt några institutioner som inte har någon kvinna alls. Vi har mätt 

könslönegapet endast inom en jobbcell och kan därför inte uttala oss om segregering till olika 

yrken och arbetsplatser och hur det skulle påverka vårt könslönegap. 

Vår andra hypotes får visst stöd genom antalet publikationer, dock endast en sänkning av 

könslönegapet med 0,1 %. Antalet citeringar däremot motsäger vår andra hypotes genom att 

höja gapet med lika mycket (0,1 %). Den grupp vi har valt att använda har i grova drag 

liknande humankapital varför exempelvis utbildning och arbetslivserfarenhet inte kan 

förväntas påverka i någon större utsträckning. Utbildningen kan förväntas vara likvärdig för 

alla professorerna i vår studie men vi har inte haft möjlighet att mäta arbetslivserfarenheten 

professorerna. Som nämnt under teoriavsnittet så anses produktivitet vara en viktig faktor för 

könslöneskillnader enligt humankapitalteorin, trots att något mått på produktiviteten ofta inte 

funnits att tillgå i studierna som gjorts inom området. Vår studie, där vi har ett mått på 

produktivitet inkluderat, ger lite stöd åt teorin att produktivitet skulle vara en stor 

förklaringsfaktor för det kvarvarande könslönegapet. Publikationerna behöver nödvändigtvis 

inte nämna bara slutresultatet utan kan även delge en del av resultatet på vägen. Eftersom en 

forskare hänvisar till sina publikationer när denne ansöker om anslag finns det en stor 
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relevans enligt vår åsikt att mäta just efter detta mått. Att publikationerna borde ha betydelse 

när professorerna söker om anslag gör det anmärkningsvärt att det i den aktuella högskolans 

lönekriterier inte nämns något om produktivitet i form av publikationer eller liknande. Då 

forskare inom samma fakultet eller inom samma lärosäte har jämförts anser vi detta var extra 

relevant att mäta. Publikationer och citeringar kan ge viss skevhet i resultatet då de inte tar 

hänsyn till om en professor var aktiv för 20 år sedan och inte i dagsläget eller om 

publikationerna är jämnt fördelade över tid, metoden kan ge en fördel till äldre professorer. Vi 

anser dock att det ändå är ett relevant mått och det är professorernas totala produktivitet vi 

mäter. 

Long (1992) fann i sin studie ett liknande resultat, män har något fler publikationer medan 

kvinnor har något fler citeringar. Studien baseras på relativt gammal empiri, men resultatets 

likhet med vår studie visar att företeelsen fortfarande förekommer. 

Vår studie ger inte något underlag för analyser av eventuella glasväggar eller glastak och 

möjliga orsaker till dessa, vi kan dock konstatera att det är relativt få kvinnliga professorer i 

relation till andelen kvinnliga studenter under en rimlig period bakåt i tiden. Även om det är 

fler kvinnor än män som väljer att läsa på högskolan så är det fler män än kvinnor som väljer 

att bli professorer. Professorerna på den tekniska högskolan speglar kvinnors och mäns 

karriärval för 20-30 år sedan då det var stor könsskillnad bland studenterna på de tekniska 

utbildningarna. Andelen kvinnor av professorerna på den aktuella högskolan var i oktober 

2009 knappt 8 % vilket är en mindre andel än antalet kvinnliga studenter under hösten 1980, 

då 19 % av studenterna var kvinnor. Det ger visst stöd åt teorier kring att det finns någon form 

av hinder för kvinnor att avancera till professor (Ash m.fl. 2004). 

Wennerås & Wold (1997) samt Sandström & Hällsten (2008) fann i sina studier att kvinnors 

prestationer värderas sämre än mäns och att de behöver prestera bättre än män för att få 

samma möjligheter till anslag. Effekten vårt produktivitetsmått har i studien visar att så kan 

vara fallet även på den här högskolan. Dock har vi inte mätt nepotism i vår studie och vet 

således inte om detta kan ha någon betydelse för utfallet. 

Slutsatser 

De slutsatser vi kan dra är att det kvarstår ett könslönegap efter att vi inkluderat 

produktivitetsmåttet. Det finns alltså könslöneskillnader inom jobbceller även om dessa är 

små framförallt i förhållande till det generella könslönegapet omkring 27 % (Meyersson, 
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Milgrom m.fl. 2001) men det kan inte förklaras med personernas produktivitet vilket ger visst 

stöd åt diskrimineringsteori. 

 

Fortsatt forskning 

Det vore intressant att se resultatet av en studie som gör jämförelse över tid med 

antagningsstatistik för att se om förhållandet mellan andelen kvinnliga och manliga studenter 

och andelen kvinnliga och manliga professorer förändrar sig och hur det kan påverka 

könslönegapet. Det skulle naturligtvis vara relevant att inkludera flera tekniska lärosäten samt 

göra en jämförande studie med lärosäten som inte har teknisk inriktning och se om det 

möjligen är ett annorlunda könslönegap på de lärosätena. 
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Bilaga 1 

Den aktuella högskolans lönekriterier 

 
I lönesättningen kommer olika dimensioner att vara framträdande och beroende på typ av 

arbetsuppgifter ha olika vikt. Lönen skall sättas utifrån sakliga grunder baserat på kriterier 

som utgår från medarbetarnas bidrag till verksamheten och verksamhetens utveckling. Det är 

viktigt att det är de faktiska arbetsuppgifterna och hur de utförs som värderas.  

 

Medarbetare skall under perioden ha visat goda resultat i förhållande till verksamhetens 

mål. Särskilt skall kvalitets- och effektivitetsaspekter beaktas. 

Lärare/forskare: Skall aktivt delta i forskning och forskarutbildning vars resultat 

uppmärksammas både nationellt och internationellt. Utveckla och ge kurser som baseras på 

en hög och tidsenlig kompetens och en pedagogik som stimulerar lärande men samtidigt är 

resurseffektiv. 

  

Medarbetare skall utifrån de förutsättningar den aktuella tjänsten medger ha bidragit till 

att i sin verksamhet skapa intäkter eller reducera kostnader. 

Lärare forskare: Arbetar aktivt för att öka resursbasen bla genom externa anslag. Söker 

effektivare metoder, granskar kritiskt både sin egen verksamhet och överordnade strukturer. 

Deltar aktivt i förbättringsarbete i syfte att öka resurseffektiviteten. 

 

Medarbetare skall ha visat engagemang, ansvarstagande och god förmåga till samarbete 

med andra. 

Alla: Vilja och förmåga att skapa förutsättningar för, stimulera till och stödja 

gränsöverskridande samarbeten (både internt och externt …) inom forskning, 

forskarutbildning och grundutbildning. Förmåga att finna resurseffektiva lösningar där 

strukturer och gränser utgör hinder för samarbete. 
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Medarbetarnas engagemang i …gemensamma angelägenheter, som arbetsgrupper, 

processtudier, fackligt engagemang och uppgifter som arbetsmiljöombud etc. Erfarenhet av 

och engagemang i jämställdhetsarbete, uppbyggnad och ledande av blandade miljöer.  

 

Vilja och förmåga till att spontant ta ansvar för uppgifter. Medarbetare som visar god social 

förmåga och bidrar till ett gott arbetsklimat. Medarbetare som visar initiativrikedom och 

strävar efter att ständigt förbättra verksamheten. 

 

Medarbetare skall ha visat god vilja till utveckling inom sin profession och till förändring i 

syfte att förbättra och effektivisera verksamheten. 

Lärare/forskare: Strävar efter att följa kunskapsutvecklingen inom sitt fält samt vidga 

gränserna för sin forskning. Vilja att utveckla sin förmåga att finna rationellare metoder som 

leder till både ökad kvalitet och ett resurssnålare tillstånd. Deltar gärna i forum där 

arbetsformer och organisation utvecklas. 

 

Medarbetare skall ha gjort goda insatser för att sprida kunskaper till teknologer, 

doktorander, medarbetare och det omgivande samhället. 

Lärare/forskare: Deltar aktivt både i utveckling och drift av grund- och forskarutbildning. 

Verkar för att sprida information om högskolans verksamhet i populärvetenskapliga 

sammanhang. Söker aktivt samverkan med organisationer där vår kunskap kan nyttiggöras. 

  

Ledare (här avses alla personer med inflytande över andras handlande och utveckling) skall 

ha gjort goda insatser för att utveckla hållbart arbetsliv för medarbetare inom … 

Alla: Genom att bygga och utveckla jämställda arbetsmiljöer så att både kvinnor och män 

kan utvecklas tillsammans i ett långsiktigt starkare och mera jämställt… 

 

Genom att underlätta samarbeten över avdelningsgränser och främja samverkan som gagnar 

långsiktiga initiativ till hållbar utveckling, skapar miljöer som präglas av mångfald och ett 

resurseffektivt arbetssätt. 

 

 


