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ABSTRACT 
Artikeln utgår från resultatet av en kartäggning av karriärstrukturer vid Luleå tekniska 

universitet, baserad på tjugo intervjuer med doktorander och universitetslärare. 

Kartläggningen visar att män upplevs vägar tyngre i den akademiska karriärstrukturen, att 

kvinnor upplever strukturella hinder exempelvis i rekryterngssammanhang, samt får mindre 

forskningsanslag och färre tjänster på höga positioner än män. Karriärstrukturen upplevs 

gynna män som är överrepresenterade på ledande positioner, vilket är speciellt tydligt bland 

professorer inom akademin. Redan på 70-talet fokuserade Kanter (1977) på strukturella 

förhållanden inom organisationer och hur dessa kan ses som möjligheter eller hinder. Hon 

utgår från en strukturmodell baserad på tre strukturella förklaringar kopplade till möjligheter, 

makt och antalsfördelning. I artikeln testas om Kanters teori kan användas som 

förklaringsmodell inom en akademisk kontext, för att förklara varför män väger tyngre i 

karriärstrukturen. 

 

Nyckelord akademin, kön, karriärstruktur, ledarskap 

 
INTRODUKTION  

Kvinor är en outnyttjad resurs inom akademin. Trots att den svenska arbetsmarknaden 

brukar beskrivas som en av världens mest jämställda visar en rapport i World Economic 

Forum (2005) att forskares karriärutveckling skiljer sig åt beroende på kön. Män dominerar 

på maktpositioner som exempelvis professorer medan kvinnor är i klar minoritet. Andelen 

kvinnliga professorer var år 2003 13,8 procent i Sverige, och ett flertal länder hade högre 

andel kvinnor, däribland Spanien, Polen, Bulgarien, Finland, Portugal och Lettland (She 

Figures, 2003). Enligt Högskoleverket (2006) visar en undersökning att män har dubbelt så 

stor chans som kvinnor att bli professorer. Vid Luleå tekniska universitet är endast 10 

procent av professorerna1 kvinnor och även universitetslektorer och forskarassistenter 

domineras av män (73%), endast 27 procent är kvinnor. Lägre ned i hierarkin är däremot 
                                                           
1  Professorer inklusive befordrade professorer 
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könsfördelningen jämnare, kvinnorna motsvarar 37 procent av doktoranderna och bland 

universitetsadjunkter råder det balans mellan könen (www.ltu.se).  

 

Kvinnors underrepresentation på höga akademiska poster har lett till att Sveriges riksdag och 

regering gett universiteten i uppdrag att öka andelen kvinnliga professorer. Till följd av detta 

driver Sveriges universitets- och högskoleförbund ett nationellt chefs- och 

ledarförsörjningsprogram, IDAS2, som syftar till att identifiera och tillvarata potentiella 

kvinnliga ledare (www.idas.nu). Det är angeläget att öka kunskapen om vad som bevarar 

könssegregering och strukturell diskriminering, samt hur denna kan brytas för att nå 

jämställdhet 3. IDAS har mynnat ut i lokala aktiviteter vid universiteten, däribland vid Luleå 

tekniska universitetet. Strategiska jämställdhetssatsningar såsom rekrytering av 

forskarassistenttjänster där målsättningen är kvantitativ jämställdhet4 är exempel på detta. 

Fakultetsnämnden har även avsatt tre miljoner kronor för kvinnors meritering till docent eller 

professor (www.ltu.se). Som en del av det lokala IDAS vid Ltu har dessutom denna 

kartläggning genomförts i syfte att öka förståelsen för hur karriärstrukturer upplevs.  

 

Tidigare forskning om organisationer, utifrån ett strukturellt perspektiv, visar att det finns 

könssegregering i organisationer och att män dominerar på ledande positioner (Kanter), 

samt att kvinnor upplever strukturella hinder för avancemang i form av osynliga barriärer som 

brukar liknas vis glastak och glasväggar (SOU 1997:137; Tibblin, 1994). Det traditionella 

tänkandet kring organisationer har tidigare utgått från ett könsblint perspektiv, men numera 

är forskning om kön och organisation ett etablerat fält där kunskap finns om att kön har 

betydelse i organisationer (Acker & Van Houten, 1992; Lindgren 1985; Wahl 1992). Även 

inom ledarskapsfältet har könets betydelse uppmärksammats och i samband med 

genusforskningens inträde inom akademin så började traditionella förklaringar till 

mansdominans och kvinnors underordning att ifrågasättas och problematiseras (Haake, 

2004; Husu, 2005; Höök, 2001; SOU, 2003:16; Wahl, Holgersson, Höök, Linghag, 2001).  

 

I boken “Men & Women of the Corporation” fokuserar Kanter på strukturella förhållanden 

inom arbetsorganisationer. Hennes tes var att ”arbetet gör människan” och att människor 

påverkas av den position de befinner sig på. Kaner tolkade kvinnor och mäns beteende i 

                                                           
2 ”IDAS” är en arbetsmodell där I = Identifikation och innebär att kvinnor på akademiska poster ska 
identifieras.  
D = Development, medför att aktiviteter som främjar utveckling som nätverk, ledarutveckling & 
mentorprogram.  
A = Advancement, och här ligger fokus på att föra fram ledarkandidater genom rekryteringsprocesser. 
S = Support som innebär att stödformer till individer med ledande positioner ska utvecklas. 
3 Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. 
4 Kvantitativ jämställdhet innebär att det kön som är lägst representerat motsvarar minst 40 procent 
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organisationer, utifrån en modell baserad på tre strukturella förklaringar kopplade till 

möjligheter, makt och antalsfördelning. Denna artikel syftar till att undersöka om Kanters 

teorier kan användas som förklaringsmodell inom en akademisk kontext, för att förklara 

varför än väger tyngre i karriärstrukturen.  

 

Utgångspunkten för artikeln är en fallstudie vid Luleå tekniska universitet. En kvalitativ 

forskningsansats har använts för att undersöka upplevda möjligheter för och hinder mot en 

akademisk karriär. Det empiriska materialet har samlats in genom tjugo personliga intervjuer 

med åtta doktorander/forskarstuderande (6 kvinnor, 2 män) och tolv lärare, bestående av 

fyra professorer (1 kvinna, 3 män), två lektorer (1 kvinna, 1 man) och sex adjunkter (4 

kvinnor, 2 män). Ett strategiskt urval gjordes utifrån urvalskriterier såsom kön ålder, 

befattning, institution och avdelning för att i möjligaste mån spegla de olika institutionerna 

och avdelningarna vid Luleå tekniska universitet. Materialet har sorterats utifrån teman som 

karriärstruktur, ledarskap och kön och analyserats ur ett strukturellt perspektiv, där 

förklaringar söks inom organisationen, i stället för individorienterade förklaringar, som tidigare 

organisations- och ledarskapsforskning fokuserade på.  

 

RESULTAT 
De undersökningsområden som ligger i fokus för denna artikel är möjligheter, makt och 

antalsfördelning, vilka har sin utgångspunkt i Kanters strukturella förklaringsmodell. 

Inledningsvis behandlas möjlighetsstrukturer vid universitetet, vilka omfattar kvinnors och 

mäns karriärmöjligheter i organisationen, därefter behandlas maktstrukturer som innebär 

möjlighet att mobilisera resurser och slutligen könsmässig antalsfördelning i form av 

majoritets- eller minoritetsposition och dess påverkan.  

 
Akademiska möjlighetsstrukturer med grund i vetenskapliga meriter 

Strukturen vid Luleå tekniska universitet uppfattas kunskapsbaserad med möjlighet till 

utveckling och lärande för både forskare och lärare. Forskning beskrivs som en ”titelkarriär”, 

där befordringskraven grundas i akademiska meriter, vilka möjliggör karriärsteg från 

doktorand eller adjunkt till lektor, från lektor till docent, samt från docent till professor. Även 

en ledarskaps- eller administrativ karriär ses som möjlig inom universitetet, vilket exempelvis 

omfattar befattningar som prefekt, utbildningsledare och administrativ chef. Dessutom finns 

det möjligheter inom förvaltningen, samt inom fakultetsnämnderna såsom dekanus eller 

prodekanus, det vill säga ordförande eller viceordförande för en fakultetsnämnd.  

 

Olika möjlighetsstrukturer för kvinnor och män 
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Kanters utgångspunkt är att kvinnor och män är lika till sina väsen, men har olika villkor i 

organisationer, vilket påverkar dem att handla som om de vore olika. Kvinnor fastnar ofta i 

karriären på grund av arbeten med små karriärmöjligheter, vilka Kanter kallar ”dead end 

works”. Vi anser att även ledande befattningar högre upp i hierarkin, exempelvis prefekt och 

utbildningsledare kan leda till en s.k. ”dead end” eller återvändsgränd, eftersom tjänsterna 

medför att individerna inte har tid att meritera sig vilket krävs för ett fortsatt avancemang. 

Detta kan förklara varför kvinnor främst finns positionerade inom undervisning och 

administration, medan män främst finns inom forskning som anses mer prestigefyllt (Berg, 

2004).  

 

En vanlig föreställning är att kvinnor inte vill bli chefer, men utifrån det empiriska materialet 

tolkar vi obalansen mellan könen som en följd av kvinnor och mäns olika möjlighetsstrukturer 

till fördel för män, vilket citatet ”att vara man väger tyngre” vittnar om. Betydligt färre kvinnor 

än män fortsätter inom akademin efter disputation och dessa engageras ofta i uppdrag där 

kvinnliga representanter behövs, vilket leder till ökad jämställdhet i dessa grupper. 

Paradoxalt nog kan detta resultera i att dessa kvinnor inte har samma möjligheter att 

meritera sig för poster högre upp i hierarkin, exempelvis docent och professor, och kan 

således även leda till minskad jämställdhet högre upp i hierarkin.  En manlig professor ger 

uttryck för detta; ”I och med att det är så få kvinnor som börjar en anställning efter 

doktorandstudierna så finns det en tendens att överutnyttja dem. De får inte vara i fred och 

göra det de egentligen borde göra, det vill säga forska, vilket är det viktigaste av allt i början 

av en forskningskarriär för att få till en CV med ett antal publikationer. I annat fall tar du dig 

inte vidare i den här strukturen.”  

 
Strukturella hinder motverkar könsbalans 

En förklaring till könsobalansen kan vara att kvinnor vid Luleå tekniska universitet upplever 

att de möter strukturella hinder som försvårar för dem att nå toppen av hierarkin, vilket kan 

bidra till obalans mellan könen på höga akademiska positioner. Dessa strukturella hinder mot 

karriärutveckling i form av osynliga barriärer brukar liknas vid ”glastak”, vilka påverkar 

kvinnors möjligheter att klättra i hierarkin, och ”glasväggar”5, vilka symboliserar barriärer för 

kvinnor att träda in på mansdominerade områden (Morrison, White, Van Vekeso, 1987; 

Tibblin, 1994; SOU, 1997:137). Ett annat hinder mot könsbalans är att kompetenta kvinnor 

lämnar universitetsverksamheten på grund av begränsade karriärmöjligheter, vilket brukar 

liknas med ett rör där kvinnor läcker ut i större utsträckning än män, ”the leaky pipeline” eller 

”det läckande röret” (Chrapkowska & Wold, 2004). Enligt studien kan exempelvis 

forskarskola för kvinnor och mentorskap ses som stödåtgärder, vilka syftar till att främja 
                                                           
5 Horisontell segregering liknas med så kallade ”glasväggar” 
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jämställdhet genom att stötta kvinnliga doktorander och forskare, samt öka medvetenheten 

om deras utvecklingspotential för att på sikt få fler kvinnor på ledande positioner.  

Lika möjligheter för kvinnor och män? 

När det gäller jämställdhet går intervjupersonernas åsikter isär, vissa upplever lika villkor för 

kvinnor och män där inget kön är undertryckt, medan andra hävdar det motsatta att 

organisationen inte är jämställd. Flera intervjupersoner påtalar att strukturen inte jämställd 

lönemässigt. Oavsett om det är mans- eller kvinnodominans skiljer lönenivån till männens 

fördel, vilket upplevs symbolisera mannens överordning. Högt upp i den akademiska 

hierarkin upplevdes medvetenheten hög om att villkoren för män och kvinnor skiljer sig åt.  

Lägre ned i hierarkin, bland doktorander och adjunkter upplevs könstillhörigheten mindre 

viktig och man förlitar sig i högre omfattning på att bedömning av vetenskaplig kompetens är 

rättvis och könsneutral. En forskarstuderande vid Ltu betonar att; ”både kvinnor och män 

behövs, men vi har inte kommit till en jämställd universitetsvärld”. I övrigt lyfts ett pågående 

jämställdhetsarbete fram där det framkommer att det är bra att Ltu satsar på kvinnor, 

identifierar disputerade kvinnor, samt erbjuder program och nätverk. 

Ekonomiska möjligheter 

Intervjuerna visar att finansiering fram till disputation ses som en trygghet, som möjliggör för 

forskarstuderande att fokusera på avhandlingen utan att störas av osäkerhet kring det 

fortsatta arbetet efter en licentiatexamen. Brist på externfinansiering lyfts fram av både 

kvinnor och män som det största karriärhindret. Den ständiga jakten på finansiering upplevs 

tidsödande, ”finansieringskravet tar tid från doktoranderna” och externfinansiering styr 

forskningens inriktning där ”man får rätta mun efter matsäcken.” 

 

En svensk undersökning visar betydligt fler män än kvinnor får forskningsanslag, 84 procent 

av beviljade medel från så kallade strategiska forsknings centra6, tillfaller män och kvinnor får 

endast 16 procent (Nervik, 2006).  Utebliven finansiering hindrar avancemang och instanser 

som fördelar pengar fungerar som ”gatekeepers”, portvakter, där framförallt kvinnor blir 

utestängda från forskning (Husu, 1997). Det finns anledning att tro att det förhåller sig så 

även vid Ltu, eftersom andelen kvinnliga professorer är så låg. 

 

Möjligheter att förena karriär med barn 

Studien visar att den frihet som präglar arbetet inom akademin stöder möjligheten att 

kombinera akademisk karriär och barn. Det framkommer att det går bra att kombinera 

vetenskaplig karriär och barn, men att det kräver planering och tar många timmar i anspråk. 

                                                           
6 Exempel på strategiska forskningscentra är Linné, Berzelii Centra, VINN Excellence Centra, 
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Även en tidigare studie visar att 37 procent anser att forskningsarbete och familj med barn är 

förenligt, på grund av friheten avseende arbetstider inom akademin. Endast 10 procent 

ansåg att kombinationen karriär och barn var problematisk (Hanströms, 2000). En manlig 

professor menar att karriär och föräldraskap bör kunna kombineras eftersom 

”karriärutveckling och föräldraskap sammanfaller tidsmässigt i livet, vilket gör att du inte kan 

lägga totalt fokus det ena eller det andra, utan karriären ska fungera parallellt med 

familjelivet”. Intervjuerna visar att strukturen gör det lättare för män än kvinnor att utvecklas 

inom organisationen, vilket bland annat grundas på strikta finansieringsregler med hård 

press att avhandlingen ska vara klar inom en viss tid, som gör att barnafödande och 

föräldraledighet inte passar in i strukturen. Vidare visar studien att de kan vara svårt att ”hålla 

sig ajour” inom forskningsämnet vid längre frånvaro.  

En manlig professor menar att ”föräldraledighet ses som ett karriärhinder eller en 

senareläggning av karriären, men föräldraskap är ju en del av livet”. Normen för forskning 

ses som ett kall, vilket medför att det både förväntas och anses naturligt med en arbetsinsats 

som överstiger heltidsarbete. Detta bidrar till svårigheter att kombinera karriär med familj och 

barn, vilket en manlig professor i denna studie betonar; ”Vetenskaplig karriär/ledarskap i 

kombination med barn är inget hinder om man arbetar 40 timmar i veckan, då är barnen på 

dagis. Det är övertiden som hindrar och kanske är det där problemet sitter att man förväntas 

arbeta övertid.”  

 

Möjlighet att kombinera vetenskaplig karriär och ledarskap  

Att kombinera vetenskaplig karriär med ledarskap går, enligt en professor, bra fram till  

ledaruppdrag som avdelningschef eller utbildningsledare, men högre upp är han tveksam om 

det går, exempelvis prefekt. Det finns några centrala problemområden förenade med 

akademiska ledarskapet, exempelvis ger ledarskap inom akademin få meriter som gynnar en 

fortsatt karriär. Ett annat dilemma är att forskningen blir lidande när vetenskaplig karriär och 

ledarskap kombineras eftersom ledarskap vid akademin, exempelvis prefektuppdrag, är 

arbetskrävande och har en tendens att ta mer tid i anspråk än vad som är avsatt för 

uppdraget, vilket också uppmärksammats i en annan studie (Nisser, 2006). En av 

intervjupersonerna påtalar att det tar tid att fungera i sitt ledarskap, vilket gör att såväl 

forskning som fritid, familj och barn kan bli lidande. Om vetenskaplig karriär och 

ledaruppdrag kombineras blir det lätt konflikt mellan positionerna och då är frågan vilket som 

ska ligga i fokus, den vetenskapliga karriären eller ledarskapet. ”Det är svårt att kombinera 

vetenskaplig karriär och ledarskap på grund av svårigheten att hinna med båda rollerna.”  

 
Makt i förhållande till position och ekonomiska medel 



7 

Enligt Kanter påverkas individers möjligheter att mobilisera resurser av deras position. Vid 

denna studie framkommer att professorer, vilka ofta även är avdelningschefer, upplevs ha en 

överordnad position vid universitetet. Enligt vår tolkning innebär det att professorer har en 

stark maktposition med goda förutsättningar att uppbåda resurser, eller som en manlig 

professor uttrycker det; ”Som avdelningschef driver man avdelningen som ett eget kungarike 

och kontrollen påverkas inte så länge man kan visa upp svarta siffror” (d.v.s. ett positivt 

resultat, egen anmärkning).  

 

Personer med samma positioner kan ha olika förutsättningar att mobilisera resurser, vilket 

kan bero på mängden ekonomiska medel. En lektor menar att tillförordnade eller befordrade 

professorer inte uppfattas ha lika hög rang och har därigenom svårare att mobilisera resurser 

än befattningar med högre rang. Enligt vår tolkning kan detta bero på att många 

tillförordnade samt befordrade professorer inte har avdelningsansvar och således har mindre 

inflytande och makt över ekonomiska medel. Vi menar att en professor med mer ”egna 

medel” har större möjligheter att mobilisera makt än en professor med mindre ekonomiska 

medel, trots att de har samma position.  

Det är färre kvinnor än män som har avdelningsansvar, vilket kan bidra till att de har sämre 

möjligheter än sina manliga kollegor att mobilisera resurser.  

Ledarskap och kön 

Studien visar att ledarskapet vid Ltu är könsmärkt och förknippas med män. 

Intervjupersonerna målar ofta upp bilden av en manlig professor som en typisk akademisk 

ledare. Normen uppfattas utgå ifrån en man, som kan arbeta hur mycket som helst. När 

manligt ledarskap är norm menar Höök att kvinnor som ledare medvetet eller omedvetet 

uppfattas som en motsägelse mot föreställningen om ledaren som en man, vilket innebär att 

kvinnliga ledare blir avvikare. Män har maktpositioner och får mer inflytande än kvinnor, samt 

många gånger även tolkningsföreträde avseende viktiga frågor i arbetslivet (SOU, 2003:16). 

En kvinnlig ledare menar att kvinnor enligt könsroller förväntas vara hemma med barnen, 

men som ledare förväntas vara på arbetet. Enligt Hirdman (1988) grundas människors 

förväntade beteende utifrån föreställningar om könens egenskaper, där positiva och negativa 

reaktioner från omgivningen signalerar vad som anses normalt och inte för de olika könen.  

 

Rekrytering till ledande positioner 

Kvinnors karriärmöjligheter begränsas på grund av att rekrytering många gånger sker inom 

mäns nätverk där det inte finns så många kvinnor (Göransson, 2004) . I studien lyfts vikten 

av att skapa kontaktnät fram, en av de kvinnliga doktoranderna i studien säger; ”Jag tror att 

det beror på strukturer i samhället att vi inte får fram fler kvinnor och att män har fler män i 
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sina nätverk. Är det för att män har andra nätverk och att kvinnor inte är med i dessa nätverk, 

som vi har så få professorer som är kvinnor?” 

 

Homosocialitet är en teori om könssegregering, som kan ses som en maktstrategi. 

Homosocialitet innebär att män vanligtvis trivs bäst i enkönade, homosociala grupper, där de 

identifierar sig med andra män och resurser och makt fördelas mellan män, medan kvinnor 

möter motstånd (Wahl med flera). Detta resonemang kan således förklara att män vanligtvis 

stödjer män i rekryteringssituationer, vilket framgår av nedanstående citat av en kvinnlig 

doktorand; ”Vissa får möjligheter andra inte. Det beror på hur man passar in och vem som 

rekryterar, eftersom de som rekryterar ofta söker likasinnade.” När det gäller rekrytering av 

ledare vid Luleå tekniska universitet uppfattar flera intervjupersoner att ledarrekrytering 

grundas på ämneskompetens och inte på ledarkompetens. En professor bekräftar att många 

ledare inom akademin saknar ledarutbildning och en doktorand betonar att akademiska 

meriter inte är någon garanti för ett gott ledarskap; ”För att du är en akademiskt bevandrad 

person behöver du inte vara en god ledare”. En annan doktorand lyfter fram att 

ledarskapsutbildning borde vara obligatoriskt för ledare inom akademin och får medhåll av en 

professor; ”Om man arbetar på ett universitet måste man gå någon form av ledarutbildning 

för att leda på ett humant sätt.”  

Ledarutvecklingsprogram 

Luleå tekniska universitet, har satsat på ledarskapsprogram, vilka syftat till att 

professionalisera det akademiska ledarskapet. Universitetets fokus har varit att få fler kvinnor 

som ledare. I de kursomgångar som genomförts har antalet kvinnor i snitt motsvarat 31 

procent, men av de presumtiva ledarna var andelen kvinnor 45 procent. En utvärdering visar 

att inför kommande ledarskapsutveckling är det viktigt att säkerställa att genuskunskap och 

jämställdhets- kompetens integreras i programmet (Medin-Olsson, 2004). En professor som 

har gått Ltus ledarutvecklingsprogram lovordar dock utbildningen; ”Den var väldigt bra 

speciellt när man var inne i den, då var man mer eller mindre frälst. Nu har man hunnit nyktra 

till, men utbildningen var mycket utvecklande och ledde till bra relationer med andra 

människor.”  

Handledning - hjälp att mobilisera resursers  

I denna studie framkommer att forskarstuderande upplever en beroendesituation till 

handledaren, vilket illustreras av citatet; ”som doktorand är man väldigt beroende av 

handledaren och vad handledaren har för syn på en”. Inom forskarutbildningar upplevs stöd 

från mer erfarna, forskare som betydelsefullt och stödpersoner högre upp i hierarkin, s.k. 

sponsorer eller ”office uncles” är enligt Kanter viktigt. Vid intervjuerna bekräftas att en 

handledare kan fungera som ”office uncle”, eller för att inte reproducera uppfattningen att 
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detta måste vara en man, ”office aunt”, vilket följande citat visar; ”Min handledare har stöttat 

mig hela vägen till min nuvarande position. Handledaren har stöttat, pushat och berett 

vägen.” Väl fungerande handledning kan hjälpa doktorander att mobilisera resurser och ses 

som en möjlighet till en fortsatt karriär, medan bristfällig handledning däremot kan vara en 

orsak till avhopp innan examen. Med anledning av detta påtalar en doktorand att ”det borde 

vara högre krav för att få vara huvudhandledare. Docentkompetens borde vara en färskvara 

som man på något sätt måste söka och förnya periodvis.” 

 

Majoritets- minoritetspositioner  

Eftersom många av institutionerna vid Luleå tekniska universitetet domineras av män framför 

allt inom toppskiktet innebär en etablering på en ledande position olika förutsättningar för 

kvinnor och män. Manliga ledare blir vanligtvis en del av en majoritet, medan kvinnliga ledare 

däremot blir en del av en minoritet (SOU, 2003:16). Intervjuerna styrker detta resonemang, 

vilket citatet ”kvinnor är i minoritet högre upp i hierarkin” ger uttryck för. Forskning visar varför 

män väljer män, vilket bygger på att homogenitet och konformitet är stark bland män och 

eftersom ledarskapet präglas av osäkerhet har ledare behov av att känna såväl förtroende 

som likhet med varandra (Kanter, Wahl med flera).  

 

Enligt Kanter är en minoritetseffekt att individer i en minoritetsgrupp blir mer synliga än 

individer i majoritetsgrupper, vilket kan få såväl positiva som negativa effekter.  

Intervjuerna bekräftar att kvinnor i mansdominerade grupper upplevs mer synliga, vilket kan 

leda till att kvinnorna uppmärksammas av personer högre upp i organisationen. Kanter 

menar att synligheten även kan leda till kritisk granskning och en ökad press på kvinnorna, 

som exempelvis kan medföra att kvinnliga ledare i minoritetsposition upplever att de måste 

vara lika bra eller bättre än männen för att synas. En professor vid Ltu menar att de kvinnor 

som är ledare ofta utmärker sig genom att de är bättre än medelvärdet av männen. Enligt 

tidigare forskning upplever kvinnor inom akademin många gånger upplever att de är fysiskt 

synliga, eftersom exempelvis klädsel kommenteras, men samtidigt socialt osynliga, eftersom 

de inte blir hörda, lästa refererade, uppmuntrade eller inbjudna (Husu, 2005 ref i 

Högskoleverket 2005:41R). Flera intervjupersoner upplever kvinnors synlighet i en 

minoritetsposition som pressande, vilket kan förklaras genom att en kvinna ofta blir bedömd 

som representant för sitt kön. Vid studien nämns uttryck som ”fröken duktig fenomenet”. I 

termer av Kanters resonemang kan detta förklaras av att kvinnor ofta befinner sig i 

minoritetspositioner inom akademin, vilket kan leda till prestationspress eftersom ett 

misslyckande ofta får representera alla kvinnors misslyckande och blir så exponerat i deras 

position. Utifrån detta resonemang kan framgång leda till en rädsla att bli än mer synlig och 

utsatt.  
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Vid intervjuerna inom ramen för denna studie framkommer att män vid kvinnodominerade 

institutioner ofta upplever sin minoritetsposition som en främjande faktor som kan hjälpa dem 

framåt i karriären. Däremot lyfter kvinnor i minoritetsposition vid mansdominerade 

arbetsplatser fram problem som prestationspress på grund av deras synlighet, samt 

föreställningen om deras ”annorlundaskap”, att de sågs som avvikande från den manliga 

normen. Vår studie pekar på att kön likväl som individers placering i en organisation påverkar 

deras karriärmöjligheter.  Enligt Kanter blir kvinnor ofta bedömda utifrån olika traditionella 

könsroller, vilka kan upplevas som hindrande i karriärsammanhang.  

 

SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Utifrån denna studie är intressanta frågeställningar ”hur det läckande röret” kan hejdas, som 

enligt Chrapkowska och Wold symboliserar att kvalificerade kvinnor lämnar 

universitetsverksamheten, ”hur glastaket kan krossas”, som Morrison med flera kallade den 

osynliga barriär, som medför att så få kvinnor når toppen av hierarkin inom akademin.  Varför 

män väger tyngre i den akademiska karriärstrukturen är komplext eftersom det dels beror på 

konkreta hinder i organisationen, dels på föreställningar. Konkreta hinder är lättare att 

eliminera än de hinder som exempelvis beror på föreställningar om kvinnor och män eller 

föreställningar om ledarskap. Föreställningar om könens olika värde leder många gånger till 

att både män och kvinnor förväntar sig högre kompetens hos män, vilket i sin tur påverkar 

såväl självförtroende som agerande och således blir en självuppfyllande profetia. 

 

 

Hur upplevs den akademiska karriärstrukturen? 

En akademisk karriär associeras i denna studie med kompetensutveckling där akademiska 

meriter möjliggör avancemang, exempelvis från en grundutbildningsexamen till 

forskarutbildning med licentiat- eller doktorsexamen, samt vidare till postdoktorala tjänster, 

som i sin tur kan möjliggöra avancemang till en docentur eller professur. Vidare finns även 

möjligheter till en ledarskapskarriär, eller att avancera inom förvaltningen, samt till positioner 

inom fakulteterna såsom dekanus eller prodekanus vilka beslutar om forskningsutbildning 

och fördelning av statliga forskningsmedel.  

 

Det framkommer att den viktigaste framgångsfaktorn för en vetenskaplig karriär för både 

kvinnor och män är tid till att forska och publicera sig, men att villkoren skiljer sig mellan 

könen. Endast ett fåtal kvinnor fortsätter inom akademin efter disputation och dessa blir 

engagerade i allehanda övriga uppdrag där det behövs kvinnliga representanter. Männens 

engagemang kan fördelas mellan fler män, vilket gör att deras engagemang inte blir lika 
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betungande. Detta kan resultera i att kvinnor inte har samma möjligheter som män att 

meritera och publicera sig, vilket gör att de har sämre karriärvillkor än om de fått samma 

möjligheter som männen att fokusera på forskningen.  

 

En intressant aspekt är att strukturen vid Ltu uppfattas olika beroende på var i den 

akademiska hierarkin som individen är positionerad. Högst upp i hierarkin var 

medvetenheten hög om att villkoren för manliga och kvinnliga forskare skiljer sig åt. Flera 

manliga professorer hade stor förståelse för de strukturella hinder kvinnor möter trots att de 

själva inte upplevt dessa. Lägre ned i hierarkin upplevs könstillhörigheten som mindre viktig 

när det gäller möjligheter att göra karriär och man förlitar sig i hög grad på att den modell 

som används är såväl rättvis som könsneutral.  

 

Strukturella möjligheter och hinder 

Det framkommer att kvinnorna i likhet med män är intresserade av att göra karriär, men att 

de inte vill arbeta övertid, bland annat på grund av familj och barn. Sammanfattningsvis 

främjar den fria arbetssituationen möjligheten att kombinera en akademisk karriär med familj 

och barn. Däremot upplevs den ojämna arbetsbelastningen och förväntningarna att kunna 

arbeta övertid, som ett hinder för att kunna kombinera karriär och familj på ett bra sätt. 

Studien visar att en av faktorerna som upplevs hindra kvinnors karriärutveckling vid Ltu, är 

rekrytering som många gånger sker inom slutna manliga nätverk, där män ofta rekryterar 

män som påminner om dem själva, vilket bevarar den manliga dominansen vid universitetet. 

Att män väljer män kan bero på att män identifierar sig med andra män och resurser och 

makt medvetet eller omedvetet fördelas mellan män. Rekryteringsprocessen kan således 

tolkas som ett hinder för kvinnor och en möjlighet för män.   

 

Den akademiska miljön uppfattas ha hårda krav på externfinansiering, eftersom 

verksamheten ska självfinansieras, vilket enligt studien kan leda till en konkurrenssituation 

och rivalitet mellan anställda. Externfinansiering är en faktor som såväl kvinnor som män 

lyfter fram som ett problemområde, där utebliven finansiering ses som ett hinder mot att 

avancera. En tidigare genomförd studie visar även att betydligt fler män än kvinnor får 

forskningsanslag, vilket gynnar män att kvalificera sig jämfört med kvinnor. Vår slutsats är att 

det verkar finnas goda förutsättningar för karriärutveckling, men att möjligheterna skiljer sig 

beroende på kön där männen gynnas. Vid Luleå tekniska universitet upplevs 

förutsättningarna för kvinnor och män relativt lika till och med doktorandnivå, men ju högre 

upp i den vetenskapliga hierarkin, desto lägre är andelen kvinnor som fortsätter på 

karriärstegen. ”Att vara man väger tyngre” karriärmässigt vid Ltu. Kvinnorna anser att de 

bedöms hårdare än män vid exempelvis tjänstetillsättning, vilket således hindrar kvinnors 
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karriärutveckling och främjar männens, men det är inte de sökande kvinnornas bristande 

förmåga som hindrar dem utan det faktum att de är kvinnor. Vår uppfattning är således att 

universitetet bör arbeta för att bli mer könsmedvetet, det vill säga erkänna, synliggöra och 

problematisera betydelsen av kön, samt agera för att uppnå lika villkor i karriärstrukturen. 

 

Kan Kanters teorier tillämpas inom akademin som kontext?  

Delar av Kanters teorier från sjuttiotalet går att använda för att analysera en akademisk 

kontext. Enligt Kanter är kvinnor ofta placerade på positioner med små eller inga 

karriärmöjligheter, vilka hon benämner ”dead end works”. Denna bild stämmer på 

administrativa positioner inom akademin, vilka dock inte är i fokus för denna studie, men kan 

enligt vår uppfattning även tillämpas på ledande positioner högre upp i hierarkin, exempelvis 

prefekt och utbildningsledare. Dessa positioner kan mer eller mindre leda till en 

karriärmässig återvändsgränd, eftersom uppdragen medför att individerna inte har möjlighet 

att meritera sig, vilket krävs för fortsatt avancemang. På höga positioner vid universitet 

stämmer möjlighetsstrukturen överens med Kanters resonemang om att personer med goda 

karriärmöjligheter ofta är män, vilket innebär att kvinnor och mäns upplevelse av karriärvägar 

skiljer sig mer ju högre upp på karriärstegen som dessa befinner sig.  Kanter har bland annat 

kritiserats för en bristande maktanalys, eftersom hon inte berör kopplingarna mellan kön, mat 

och strukturer, eller skillnaden mellan kvinnor i mansdominerade organisationer jämfört med 

män i kvinnodominerade organisationer (Wahl med flera). Denna studie visar att en 

minoritetsposition kan upplevas som en främjande faktor såväl som ett hinder för fortsatt 

karriär. Män vid kvinnodominerade institutioner eller avdelningar upplever ofta detta som en 

främjande faktor, medan kvinnor lyfter fram kritisk granskning på grund av deras sylighet, 

samt avvikandet från den manliga normen som ett hinder, vilket visar att det inte bara är 

positionen utan även könet som har betydelse. I övrigt visar studien att individer på samma 

positioner kan uppleva olika makt och möjligheter exempelvis beroende på mängden 

ekonomiska medel, vilket visar att Kanters förklaringsmodell behöver vidareutvecklas. 

Förutom individernas position kan även andra faktorer, som exempelvis kön och ekonomiska 

medel påverka möjligheter och makt i en organisation.  
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