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Sammanfattning 
 

Sveriges regering har som ambition att varje individ ska ha möjligheten att utveckla sin 

begåvning inom de områden där man har sina bästa förutsättningar, oavsett vilket kön man 

tillhör (Internet 2). Idag är det fler män än kvinnor som innehar de högre positionerna i 

samhället och akademin är inget undantag. 

Enligt en artikel i DN 2004-03-18 är kvinnorna i majoritet på de svenska universiteten, 

men bara 14 procent av professorerna är kvinnor. Den svenska akademin genomsyras av ”det 

läckande röret”, vilket innebär att kvinnor läcker ut från den akademiska karriären både före 

och efter avlagd doktorsexamen. Forskning visar på att män har dubbelt så stor chans att bli 

professorer än vad kvinnor har.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka varför män har mer framgång än kvinnor inom 

akademin. Den teoretiska utgångspunkten är att nätverken har betydelse för individers 

framgång. Utifrån detta kan det antas att kvinnor som grupp har andra nätverk än män som 

grupp. Den frågeställning som ligger till grund för uppsatsen är; vilka är skillnaderna mellan 

manliga och kvinnliga nätverk? 

Denna studie visar att det finns en rad faktorer som ligger till grund för kvinnors låga 

andel bland universitetens högre positioner. Däremot är det allt för enkelt att förklara 

kvinnornas låga andel bland de högre tjänsterna inom akademin genom att hänvisa hela 

förklaringen till män och kvinnors nätverk, men däremot kan det konstateras att nätverken har 

betydelse i problemet och för individers framgång. 

Studien visar bland annat att barn till föräldrar som tidigare har forskat, fortsätter med 

forskning i större utsträckning än de som inte har haft föräldrar som har forskat. Många av 

rapporterna har även påvisat att det är tack vare stöd från bland annat lärare och familjen, som 

har gjort att många av kvinnorna har fortsatt med forskning. Till exempel föredrar många 

kvinnliga doktorander kvinnliga handledare, för de anser att de ”talar samma språk”. Den 

troliga orsaken till varför kvinnor faller bort från akademin är att det är så få kvinnor som har 

stödjande miljöer och förebilder inom universitetet samt att det finns en ”tävlingsinriktad” 

kultur där det många gånger förutsetts att forskaren ska kunna ägna all tid åt forskning, vilket 

kan skapa problem om man vill skaffa barn under tiden man forskar. Studien visar också att 

kvinnor diskrimineras inom akademin genom att män får mer tid och möjlighet att ägna sig åt 

forskning än sina kvinnliga kollegor, vilket kan få följden att kvinnor får svårigheter att 

meritera sig. Ett annat problem är att det i många forskningsråd sitter fler män än kvinnor och 



att de, när det blir aktuellt med tillsättning av en tjänst, tenderar att välja andra män eller 

kandidater efter manliga preferenser. Åtgärder som kan bedrivas mot problemet är till 

exempel att få in fler kvinnor i forskningsråden, samt att låta de kvinnliga forskarna ägna lika 

mycket tid åt forskning som deras manliga kollegor, för att på så sätt kunna uppvisa 

likvärdiga meriter. Det blir då mer angeläget om att titta på huruvida personen är komptent 

eller inte för tjänsten, än på vilket kön personen har.  
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1 Inledning 
 

Sverige betraktas av många som ett jämställt land med en hög välfärd, ett högt socialt 

skyddsnät samt en hög levnadsstandard. Sveriges regering har bland annat som ambition att 

varje individ, kvinna som man ska ha möjlighet att utveckla sin begåvning inom just de 

områden där de har sina bästa förutsättningar och detta ska göras oavsett vilket kön man 

tillhör. Regeringen menar därför att jämställdhet mellan kvinnor och män är viktiga faktorer 

för en god tillväxt inom Sverige (Internet 2). En del kvinnor och män väljer efter avslutad 

grundutbildning på universitetet att gå vidare och satsa på en forskningskarriär. Därför väljer 

en del att fortsätta med forskning och med ambitionen på en doktorstitel, men även kanske en 

högre befattning som exempelvis en professor.      

Carl Tham, en av Sveriges tidigare utbildningsministrar, har tidigare föreslagit att ”man 

skall kunna bli professor för sitt eget arbete” (Internet 5). Målet under 1997 var enligt Tham, 

att det år 2007 skulle vara 25 procent kvinnliga professorer i Sverige, från det dåvarande åtta 

procent (Internet 5). Sveriges regering har även satt upp ett liknande uppdrag där de har gett 

Sveriges högskolor och universitet i uppgift att få fram fler kvinnliga professorer. Däremot 

har det visat sig att majoriteten av lärosätena inte kommer att uppnå de rekryteringsmål som 

regeringen har satt (Internet 10).    

Statistik visar på att könsfördelningen bland professorerna på Sveriges universitet inte är 

jämställd utifrån ett könsperspektiv. Enligt en artikel i DN, 2004-03-18, är kvinnorna i 

majoritet på de svenska universiteten, men statistik visar på att bara 14 procent av 

professorerna är kvinnor. Artikelförfattarna menar att kvinnorna försvinner ut från 

universitetskarriären. Enligt dem har manliga grundstudenter närmare fyra gånger så stor 

chans att bli professorer än vad kvinnorna har. Slutsatsen som de drar är att den svenska 

akademin genomsyras av ”det läckande röret”. Kvinnor läcker alltså ut från den akademiska 

karriären både före och efter avlagd doktorsexamen. Anledningen till den låga andelen 

kvinnliga professorer är enligt artikeln, att kvinnor både har svårare att disputera samt att de 

har svårare än män att bli professorer efter att de har doktorerat (Internet 3). Nyare statistik 

visar på ungefär samma mönster. En nyligen producerad rapport från Högskoleverket visar på 

att det är fler kvinnor än män som examineras från långa högskoleutbildningar, men att det är 

vanligare att männen disputerar (Internet 7). Däremot håller skillnaderna på att jämna ut sig 

bland landets forskarstuderanden. Under 2004 var det för första gången nästan jämlik 

könsfördelning bland de nyblivna doktoranderna. Statistik från SCB visar att av Sveriges 
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totalt 19 300 doktorander var under 2004, 47 procent kvinnor (Internet 4). Däremot visar 

rapporten från Högskoleverket att män har dubbelt så stor chans till professorstjänster än 

kvinnor (Internet 7). Rapporten visar att under tolv år från disputation, lyckades åtta procent 

av männen men endast fyra procent av kvinnorna att bli professorer (Internet 11).  

På Luleå Tekniska Universitet finns ett liknande mönster. Bland professorerna som även 

är ämnesföreträdare är bara fyra kvinnor, av sammanlagt 56 personer. Bland antalet 

akademiska ledare, som exempelvis rektor, prorektor, prefekt, nämndordförande och vice 

nämndordförande, var åtta kvinnor av totalt 21 personer (Internet 1). Vad beror denna 

snedfördelning på? Varför genomsyras den svenska akademin av det ”läckande röret” och 

varför är det så få kvinnor som erhåller en professorstitel? En av anledningarna kan vara att 

män tenderar att ha andra varianter av nätverk än kvinnor, och att de därför lättare än kvinnor 

blir rekryterade till höga positioner, tack vare sitt nätverk av kontakter. Anders Kinding, Odla 

dina kontakter (1998)1, menar att det tycks vara en skillnad mellan män och kvinnors nätverk. 

Han anser att det går att utskilja en tydlig bild av att män tenderar att prioritera 

nätverkskontakter mer än vad kvinnor tycks göra (Kinding 1998:26). Kinding är av den 

uppfattningen att män och kvinnors nätverk har olika djup. Inom de manliga nätverken är 

kontakterna många och ytliga, medan inom de kvinnliga nätverken tenderar de att vara färre, 

djupa och förtroliga (Kinding 1998:28). Kan det vara så att förklaringen ligger i männens 

breda nätverk och att de tack vare dessa ges förtur till de högre positionerna inom 

universitetsvärlden eller är det andra faktorer som ligger till grund för att Sveriges akademi 

genomsyras av det så kallade ”läckande röret”? Ambitionen med denna uppsats kommer 

därför att ligga i att studera nätverkens betydelse för en individs förmåga att nå framgång och 

med syftet inställt på att studera detta inom universitetsvärlden. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka varför män har mer framgång än kvinnor inom 

akademin. Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är att nätverken har betydelse för 

individers framgång. Utifrån det kan antas att kvinnor som grupp har andra nätverk än män 

som grupp. För att lättare kunna besvara mitt syfte kommer följande frågeställning att 

besvaras: 

• Vilka är skillnaderna mellan manliga och kvinnliga nätverk? 

                                                 
1 Anledningen till varför Anders Kindings åsikter inte kommer att belysas närmare i denna uppsats är att han inte 
är en etablerad forskare. Jag underskattar däremot inte hans kunskap inom ämnet men i och med de 
avgränsningar jag gjort så har jag valt att bortse från en djupare analys av Kindings åsikter.  
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1.2 Metod och Material 

Metoden som kommer att användas är en litteraturstudie. Ambitionen ligger i att ta reda 

på vad som har blivit skrivet och genomfört inom området genom att bland annat studera 

publicerade forskningsrapporter. Att metoden blev en litteraturstudie gjordes av den 

anledningen att uppsatsens ämne är tämligen aktuellt, vilket borde medföra att det finns en hel 

del studier som omfattar just detta ämne och problem. Det material som kommer att studeras 

kommer dels att bestå av litteratur och mer specifikt forskningsrapporter, men även av 

material och fakta från Internet. Detta kommer att utgöra grunden för empiridelen. Vidare har 

jag för empiri delen tagit del av lite av den presenterade litteraturen i Högskoleverkets rapport 

Jämställdhet inom universitet och högskolor (2003). Teoridelen kommer till stor del att vara 

baserad av Mark S. Granovetters artikel “The Strength of Weak Ties”, American Journal of 

Sociology, Vol 78, nr 6 men också från en del sekundärkällor. 

1.3 Källkritik 

Den litteratur som har studerats för denna uppsats anser jag är tillförlitlig i och med att 

den är skriven av etablerade forskare samt av erkända teoretiker inom samhällsvetenskapen. 

Däremot bör man kritiskt granska materialet som finns att tillhandahålla från Internet. Dock 

anser jag att detta material får betraktas som tillförlitligt i och med att huvuddelen består av 

fakta från erkända webbsidor, som exempelvis svenska myndigheters webbsidor. Litteraturen 

kommer till största delen att bestå av primärkällor, men med vissa undantag då sekundärkällor 

kommer att tillämpas. Anledningen till att primärkällor kommer att vara det rådande är för att 

det lättare kan bli feltolkningar om man använder sig av sekundärkällor. I ett sådant fall 

kommer mina tolkningar inte vara mina egna utifrån originalkällan, utan de kommer att vara 

baserade på tolkningar som redan är gjorda av en annan författare. Genom ett sådant sätt finns 

det risk för att man som författare går miste om viss information som fanns i originalverket. 

1.4 Avgränsningar 

Det teoretiska ramverk som kommer att ligga som grund för denna uppsats är teorier om 

nätverk. Denna är baserad dels på Mark S. Granovetters teori kring starka och svaga länkar 

inom nätverk. Även annan litteratur som belyser nätverk kommer att studeras och tillämpas.  

Jag har även valt att avgränsa uppsatsens empiridel så att den endast omfattar svenska 

forskningsrapporter samt artiklar som belyser problemområdet. Uppsatsen avgränsas även i 

den bemärkelsen att jag bara har använt mig av en del av den angivna litteraturen som anges i 

Högskoleverkets rapport Jämställdhet inom universitet och högskolor (2003). Urvalet är 
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baserat på de kommentarer som författaren har gjort kring den angivna litteraturen. Den valda 

litteraturen från rapporten är därför sådan att jag, utifrån författarens kommentarer, anser mig 

ha berört syftet med uppsatsen.  

1.5 Disposition 

Efter detta inledande kapitel följer uppsatsens teoridel. I teoridelen redogör jag för nätverk 

och dess beståndsdelar. I kapitel tre, som är uppsatsens empiridel redovisas den litteratur som 

har granskats för denna uppsats. Ambitionen i detta kapitel är att redovisa de resultat som 

studerats för att i sin tur kunna besvara syftet med uppsatsen. Som avslutande kapitel är 

slutsatser samt en diskussion kring resultatet. 
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2 Nätverk 

Nätverksanalys är ett centralt begrepp inom statsvetenskap såväl som inom psykologi, 

sociologi, kulturgeografi, samt inom företags- och nationalekonomi (Borell och Johansson 

1996:9). De relationer som förekommer mest inom nätverk kan beskrivas som mer eller 

mindre jämbördiga och därför kan man säga att relationerna mellan nätverkets aktörer kan 

beskrivas med att de är ömsesidigt beroende av varandra (Gunneriusson 2002:15). Syftet med 

detta kapitel är att redovisa vad nätverk är samt redogöra för Mark S. Granovetters teori kring 

starka och svaga länkar inom nätverk.  

2.1 Nätverkens beståndsdelar  

Inom nätverksteori finns vissa grundelement. Det som vanligtvis räknas som byggstenarna 

inom nätverk är noder, vilka i sin tur är sammanbundna med länkar. Det är dessa begrepp som 

tillsammans bildar den struktur som kallas för nätverk (Karlqvist 1990:13). Inom sociala 

nätverk däremot, kallas noderna för aktörer. Dessa kan inom de sociala nätverken utgöras av 

mänskliga individer eller kollektiv, medan länkarna består av sociala relationer, vilka kan vara 

av många olika slag (Borell och Johansson 1996:14). När det förekommer aktivitet i 

nätverken mellan de olika länkarna, betecknas detta som ett flöde. Detta kan vara en transport 

av varor mellan två noder eller en ekonomisk transaktion (Karlqvist 1990:14). Det som utgör 

nätverket är de mönster av relationer som ingår i detta (Borell och Johansson 1996:14). Vid 

en nätverksanalys är det just detta som studeras och inte aktörernas egenskaper som 

exempelvis klasstillhörighet, kön och inkomst, eller en yrkesgrupps genomsnittliga 

utbildningsnivå (ibid 1996:15).  

Det är forskarens uppgift att bedöma var ett nätverk börjar och slutar. Var de olika 

utgångspunkterna ligger är beroende på vad denne utgår ifrån och hur denne drar upp gränser. 

Följden av detta blir att utgångspunkten såväl som gränserna för ett nätverk är godtyckliga 

och var de i slutändan hamnar blir en lämplighetsfråga (ibid 1996:15).  

En av noderna kan vara en av de utgångspunkter som nätverken kan ha. Ifall detta är fallet 

så betecknas nätverket som egocentriskt. Ett exempel är de människor som en individ räknar 

som de kompisar som ingår i dennes nätverk. Genom att studera hur många kompisarna är, 

hur ofta de träffas, från vilka sociala kategorier (släktingar, arbetskamrater, 

barndomskamrater, grannar etc.) kompisarna hämtas eller i vilka sammanhang som de umgås 

i, kan man kategorisera en viss individs nätverk. En annan utgångspunkt är att man tittar på 

nätverket som helhet, vilket innebär att forskaren inte fokuserar allt för mycket på en enskild 
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nod utan utgångspunkten blir någonting annat när man försöker kartlägga nätverket. En sådan 

ansats betecknas ibland som en sociocentrisk ansats. Ett exempel är att man som forskare 

betraktar alla organisationer som har någon anknytning eller är inblandade i en verksamhet 

inom en kommun som ett nätverk. Detta studeras sedan med avseende på det resultat som 

nätverket har uppbringat (Borell och Johansson 1996:15). För att kunna kartlägga var 

gränsdragningen ska vara kan man antingen dra gränsen vid studieobjekten eller så kan 

forskaren själv avgöra var nätverket ska sluta. Detta kan göras antingen på teoretiska grunder, 

vilket kan vara att man utgår från arbetssituationen för att avgöra vilka i en stadsdel som 

tillhör en viss social klass, eller av praktiska skäl. De praktiska skälen kan utgöra om man till 

exempel har fått tillgång till andras data (ibid 1996:16).   

2.2 Nätverkens struktur  

Nätverkens form och struktur kan vara av större intresse än vad nätverken egentligen är. 

Det som vanligtvis räknas som nätverkens form är förhållandet mellan noderna. För att 

åskådliggöra detta så används vanligtvis en graf, där noderna ritas som punkter som i sin tur 

är sammanbundna med linjer (Borell och Johansson 1996:16). Enligt Borell och Johansson är 

en av de forskare som har tittat på nätverkens form och förhållandet mellan noderna Mark S. 

Granovetter. Det har visat sig att en kontakt kan vara viktig även fast den inte ingår i en viss 

individs närmaste omgivning (Borell och Johansson 1996:22). Granovetter har studerat detta 

fenomen närmare, och i sin artikel ”The Strength of Weak Ties” påvisar han att det finns olika 

slags länkar inom nätverk. Granovetter anser att det både går att finna starka och svaga länkar 

inom nätverk. Det han lägger in i sin definition av starka länkar är att de är en kombination av 

andelen tid, den känslomässiga intensiteten, graden av närhet och den ömsesidiga servicen 

som karaktäriserar länken (Granovetter 1978:1361). Förenklat anser Granovetter att starka 

länkar inom nätverk är de relationer som man har med exempelvis väldigt nära vänner, den 

relation man har till sin partner och arbetskollegor som man har daglig kontakt med. 

Granovetter menar att svaga länkar är de som vi har till bekanta som vi känner väldigt 

flyktigt. Dessa länkar är de, som vi enligt Granovetter, kan ha mest nytta av om vi vill söka ett 

nytt jobb eller ifall vi vill ta del av ny och annorlunda information. Granovetter är av 

uppfattningen att det är större sannolikhet att bekanta tipsar varandra om jobb, än vad nära 

vänner gör. Anledningen anser han, är för att dessa personer kommer från andra nätverk eller 

från andra grupperingar inom samma nätverk än de personer som ingår i ens närmaste 

umgänge (Borell och Johansson 1996:23).  
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2.3 Starka och svaga länkar inom nätverk 

Granovetter anser att ju starkare länken eller banden mellan två individer är, desto mer 

lika är de varandra. Granovetter visar på ett exempel där individerna A, B och C har någon 

relation till varandra. Han menar att ifall individ A har ett starkt band (länk) med B och de i 

sin tur är väldigt lika varandra, samtidigt som A och C har samma starka band (länk) mellan 

dem, så skulle det mest troliga vara att B och C är lika varandra. Resultatet av detta skulle bli 

att de till stor del utvecklade någon typ av vänskap mellan dem ifall de skulle träffas. Däremot 

anser Granovetter att ifall A och B:s band (länk) mellan varandra skulle vara svag, samtidigt 

som A och C:s band (länk) mellan varandra också skulle vara det, så skulle följden bli att det 

vore mindre troligt att B och C kommer att börja träffas eller att de skulle umgås ifall de 

träffades (Granovetter 1978:1362). Han framhåller att det mest osannolika som skulle inträffa, 

ifall A och B är starkt sammansvetsade liksom A och C och det är att det inte skulle finnas 

något band mellan B och C. Detta kallar Granovetter för den förbjudna triaden, som här visas 

i figur 1. 

  

                   
                        

Anledningen till varför någonting sådant inte skulle kunna inträffa är att bandet (länken) 

mellan B och C alltid finns där, oavsett om den är starkt eller svag, i och med att A och B och 

A och C har starka band (länkar) mellan varandra (Granovetter 1978:1363). Borell och 

Johansson tar även de upp detta fenomen. Författarna menar att ifall bandet (länken) mellan A 

och B är starka liksom bandet (länken) mellan A och C, varpå B och C inte har någon kontakt. 

A kommer då att hamna i en fördelaktig situation av den anledningen att B och C blir 

beroende av A för att få kontakt med varandra. På så vis kommer A att vara i en situation där 

denne kan agera som en förmedlare eller liknande (Borell och Johansson 1996:16). De 

beskriver inte kopplingen mellan starka och svaga länkar lika ingående som Granovetter gör, 

även fast de i ett exempel visar på att ifall A är en man och B är hans hustru och C skulle vara 
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hans älskarinna, så skulle de vara medvetna om den andres existens. Men, anser de, en aktör 

behöver inte vara medvetna om att de befinner sig i ett nätverk om det inte är som i fallet 

ovan. De menar att det går att uppbringa nätverk där B och C är omedvetna om varandra 

(Borell och Johansson 1996:17). Vidare anser författarna att en aktör även kan vara 

omedveten om att denne befinner sig i ett nätverk ifall länken är riktad. Aktören kan därför 

vara bunden (länkad) till en annan nod, men skillnaden är att ifall länken är riktad så är bandet 

mellan individerna inte ömsesidiga. Alltså, ifall man tittar på ett sociocentriskt 

vänskapsnätverk så kan en individ räkna in en person som sin vän medan den i sin tur inte 

anser att denne är dess vän. Exempel, ifall A anger B som sin vän så kanske inte B anger A 

som sin. B kan därför vara omedveten om att denne ingår i A:s vänskapsnätverk (Borell och 

Johansson 1996: 17).   

Vidare påvisar Granovetter ett fenomen som han kallar ”broar”. Namnet kommer ifrån att 

det går att visa på en linje som är den enda länken mellan två punkter. Bron blir alltså den 

enda länken som information eller influenser kan färdas från en kontakt till individ A, till en 

kontakt som hör ihop med individ B. Den blir också den länk som knyter samman de som är 

indirekt kopplade till A och B. Vidare framhåller Granovetter att det endast är svaga länkar 

som kan vara broar. En stark länk kan inte vara en bro, förutom i väldigt ovanliga fall 

(Granovetter 1978:1364). Förenklat kan sägas att broar är de som sammankopplar olika 

nätverk med varandra.  

Granovetter anser också att “mer människor kan nås genom svaga länkar” (Granovetter 

1978:1369). Detta innebär att ju mindre indirekt kontakt en person har desto mer inkapslad 

blir denna i fråga om kunskap som ligger utanför personens egen vänskapskrets. Han anser 

därför att det blir viktigt för en individ att även känna vissa personer vagt eller besitta så 

kallade ”svaga länkar”. För att visa på om detta stämmer hänvisar Granovetter till en studie 

som han tidigare har genomfört. Studien visade på att arbetare, så kallade ”blue-collar” i 

USA, får information om nya jobb i första hand genom personliga kontakter, än genom någon 

annan metod. Senare studier visar på att detta stämmer även för de personer som besitter 

professionella positioner, men även för direktörer och fackliga företrädare. Granovetter 

påvisar att hans studie lade speciell tonvikt på vilken typ av länk som förekom mellan den 

som ville söka jobb och den person som den arbetssökande fick den nödvändigaste 

informationen ifrån (Granovetter 1978:1371).  

Sett ur ett individuellt perspektiv så menar Granovetter att de svaga länkarna är en viktig 

tillgång för att genomföra möjliga rörliga tillfällen. Genom att se detta genom ett 

makrovinklat synsätt så spelar de svaga länkarna en del i effektiviseringen av den sociala 
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sammanhållningen (Granovetter 1978:1373). Granovetter framhåller att svaga länkar har 

större sannolikhet att koppla samman medlemmar från olika smågrupper än vad de starka 

länkarna har. De starka har en tendens att bara fokusera på kopplingen mellan personer inom 

en viss grupp (Granovetter 1978:1376).            

2.4 Sammanfattning 

Byggstenarna inom nätverk är noder, vilka i sin tur är sammanbundna med länkar. Detta 

är det som kallas för nätverk. Inom sociala nätverk kallas noderna för aktörer, som kan vara 

mänskliga individer eller kollektiv, medan länkarna består av sociala relationer. Aktivitet 

inom ett nätverk mellan de olika länkarna kallas för flöde. Det är forskarens uppgift att 

bedöma var ett nätverk börjar och slutar. En forskare kan studera nätverken antingen genom 

att utgå från en av noderna och därefter kategorisera nätverket, eller så kan forskaren titta på 

nätverket som helhet, vilket innebär att fokus inte läggs på en enskild nod. För att kunna 

kartlägga var man som forskare ska dra gränserna vid studerandet av ett nätverk kan man 

antingen dra gränsen vid studieobjekten, eller så kan forskaren själv avgöra var nätverket ska 

sluta. Nätverkens form och struktur kan vara av större intresse än vad nätverken egentligen är. 

Det som vanligtvis räknas som nätverkens form är förhållandet mellan noderna. För att 

åskådliggöra detta så används vanligtvis en graf, där noderna ritas som punkter som i sin tur 

är sammanbundna med linjer.  

Granovetter har studerat detta och han anser att det går att finna starka och svaga länkar 

inom nätverk. Starka länkar anser Granovetter är de relationer som man har med exempelvis 

väldigt nära vänner, partner och arbetskollegor medan svaga länkar är de som vi har till 

bekanta. Vidare är det de svaga länkarna som är det mest gynnsamma för oss när det gäller att 

hitta nya jobb. Genom de svaga länkarna når vi enligt Granovetter, människor från andra 

grupper än våran egen. Vi når alltså fler människor genom svaga länkar. Granovetter hävdar 

att det är större sannolikhet att bekanta tipsar varandra om jobb, än vad nära vänner gör.  

 

      9 
 

 



3 Kvinnor och män inom akademin 

Detta kapitel samt kapitel fyra, omfattar den empiriska delen av uppsatsen. I dessa kapitel 

kommer det att redogöras kring varför kvinnor har problem att nå högre positioner inom 

akademin. Den teoretiska utgångspunkten är att nätverken har betydelse för individers 

framgång. Utifrån det kan antas att kvinnor som grupp har andra nätverk än män som grupp. 

Med utgångspunkt av antagandet kommer det i detta kapitel samt i kapitel fyra att redogöras 

kring varför män har mer framgång än kvinnor inom akademin. 

3.1 Färre kvinnor än män blir professorer 

I en nyligen producerad rapport från Högskoleverket, Forskarutbildning och 

forskarkarriär – betydelsen av kön och socialt ursprung (2006), visar författaren Helen Dryler 

med hjälp att ett stort statistiskt material att män i större utsträckning än kvinnor får högre 

akademiska tjänster. Detta har även konstaterats i flera andra studier (Husu 2005, Bron-

Wojciechowska 1992, Benckert & Staberg 2000, Wirmark, Svanborg, Persson & Hahn-

Hägerdal 1996, Wennerås & Wold 1997).  

Högskoleverket anser att Drylers studie är mer tillförlitlig än tidigare undersökningar i och 

med att den följer upp samma kvinnor och män genom deras respektive karriärer. Studien är 

baserad på datamaterial av examinerade studenter från högskolans längre grundutbildningar 

under åren 1995-1997 och samtliga personer som doktorerade mellan 1980-1991 (Internet 7). 

Rapporten visar på att män som doktorerar blir professorer i större utsträckning än kvinnor, 

och detta gäller för samtliga av de doktorskullar som författaren har studerat. Författaren 

framhåller att detta gäller för samtliga ämnesområden, även fast det finns skillnader (Dryler 

2006:7). Skillnaderna är framförallt stora inom ämnesområdena humaniora och 

naturvetenskap, där kvinnorna har extra svårt att bli professorer, om man jämför med männen 

(ibid 2006:25).  Författaren visar även på ett konkret exempel, som gäller för den gruppen 

som doktorerade under 1991. I gruppen lyckades åtta procent av männen, men bara fyra 

procent av kvinnorna att blir professorer under en tolvårsperiod. Slutsatsen är att männen har 

haft dubbelt så hög chans att bli professor, jämfört med kvinnorna (ibid 2006:7). Rapporten 

visar på att för samtliga doktorskullar som Dryler har studerat och detta oavsett om de har haft 

12 eller 18 år på sig att erlägga professorstjänst, så är det en större andel av männen än av 

kvinnorna som har anställts som professor (ibid 2006:73). Dryler framhåller att de siffror som 

hon har baserat undersökningen på avser år 2004. Vidare visar författaren på hur akademin 

kan studeras. Hon anser att akademin kan ses som en pyramid, sett utifrån ett 
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jämställdhetssynsätt. I botten av pyramiden, vilket innebär på grundutbildningen, är kvinnorna 

i majoritet. Enligt Dryler minskar därefter antalet kvinnor ju högre upp i pyramiden man 

kommer. I toppen utgör kvinnorna endast 16 procent av professorerna, vilket innebär att 

männen utgör de resterande 84 procenten. Dryler visar även på att männen utgör 66 procent 

av lektorerna, 60 procent av forskarassistenterna och 55 procent av ”annan forskande och 

undervisande” personal (ibid 2006:15). Enligt Dryler är däremot kvinnorna i majoritet bland 

adjunkterna, där de utgör 55 procent. Hon vill däremot framhålla att det idag inte krävs någon 

forskarutbildning för att kunna bli adjunkt (ibid 2006:15).  Det faktum att färre kvinnor än 

män blir professorer och att det sker en avlänkning bland kvinnor från den akademiska 

karriären ger Dryler inte något utförligt svar på. Enligt henne är detta en fråga som hon ”med 

varm hand” (Dryler 2006:83) överlåter till andra forskare. Hon berör däremot fenomenet lite 

grann. Hon anser, med hänvisning till tidigare studier, att detta delvis kan förklaras med att 

”män söker män”. Detta innebär att kvinnor och män bedöms olika, vilket ofta blir till 

kvinnornas nackdel när det är tal om att hitta någon att tillsätta på en högre tjänst. Enligt 

Dryler så inrättas oftare anställningar för sådana tjänster med en man än en kvinna i åtanke 

(ibid 2006:83). 

Rapporten Dold könsdiskriminering på akademiska arenor – osynligt, synligt, subtilt 

(2005) påvisar också att det finns både en vertikal och horisontell könssegregering inom 

universitetsvärlden. Författaren menar att den vertikala könsfördelningen kan liknas vid en 

pyramid som innebär att det finns allt färre kvinnor ju högre upp i toppen man tittar. En 

horisontell könssegregering innebär att det inom universitetet går att urskilja ”manliga” och 

”kvinnliga” discipliner men också att det inom många områden finns en tydlig kvinno- och 

mansdominans (Husu 2005:10). Denna rapport framhåller också att det är en övervägande 

manlig dominans bland universitetens högsta positioner som professorer och de så kallade 

akademiska portvakterna. Dessa portvakter är de som har hand om tjänstetillsättningar och 

forskningsfinansieringen (ibid 2005:11). Detta är inte enbart ett svenskt problem utan denna 

företeelse förekommer även i övriga Europa (ibid 2005:11, Benckert & Staberg 2000:99). I 

Jämställdhet inom universitet och högskolor (1993) framhåller också professor Birgit 

Arrhenius, Stockholms universitet, denna företeelse. Hon hävdar att det är väldigt få kvinnor 

som är prefekter. Hon menar att det i regel är män som sitter som prefekter och att de utses 

utan sakkunnighetsutlåtande i regel av rektorsämbetet. Enligt henne är det prefekterna som 

gör den slutgiltiga bedömningen av dem som söker till doktorandtjänster och vidare är det 

prefekten som utser de sakkunniga. Hon framhåller att hon har inblick i 

tjänsteförlagsnämnden i och med att hon själv har suttit med och menar att hon själv har 
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bevittnat hur de sakkunniga, som i regel var män, väljer efter manliga preferenser. Hon är av 

den åsikten att ifall det ska kunna ske en förändring så måste fler kvinnor komma med och få 

bestämma (Utbildningsdepartementet 1993:18).  

Rydhagen har kommit fram till ungefär samma slutsatser i studien Kvinnor i 

miljöforskningen – vilken roll spelar finansiärerna? (1998). Hon framhåller att många av 

informanterna nämnde de manliga nätverken som de ansåg delvis sträckte sig in i 

forskningsfinansiärernas vetenskapliga kommittéer och beslutsfattande organ. Författaren 

betonar däremot att många av forskningsråden och sektorsorganen har blivit medvetna om 

detta och att de därför har börjat att sträva efter en jämn könsfördelning inom sina kommittéer 

(Rydhagen 1998:38).  

3.1.1 Sammanfattning 

Avsnittet ger inte något direkt svar på min frågeställning som är vilka är skillnaderna 

mellan manliga och kvinnliga nätverk. Däremot kan vi konstatera att det fortfarande är en 

större andel män än kvinnor som får höga tjänster inom akademin. Anledningen menar många 

av författarna, är på grund av männens utvecklade nätverk, som många gånger sträcker sig in i 

forskningsråden och i de beslutsfattande organen. Författarna hävdar att det i regel är en större 

andel män än kvinnor i dessa organ och att det därför vid en högre tjänstetillsättning blir att 

”män väljer män”. Detta blir ofta till kvinnornas nackdel av den anledningen att sådana 

tjänster oftast inrättas med en man än med en kvinna i åtanke. I ett led att få en förändring och 

en mera jämlik könsfördelning anser många av författarna att det därför måste bli fler kvinnor 

i forskningsråden så att tjänster inte bara inrättas med män i åtanke och efter manliga 

preferenser.  

3.2 Barn till forskande föräldrar går vidare i större utsträckning 

Drylers rapport visar också på att barn som har minst en förälder som själva har en 

licentiatexamen eller har disputerat vid ett universitet eller högskola, generellt sätt, fortsätter 

till forskarutbildning i större utsträckning än de barn där föräldrarna har andra typer av 

utbildningar. Detta samband gäller ungefär i samma utsträckning för män som för kvinnor 

(Dryler 2006:34). Vidare belyser studien att män, generellt sätt, går vidare till en 

forskarutbildning i större utsträckning än kvinnor. Män har också en större benägenhet att 

påbörja en forskarutbildning än kvinnor och detta gäller inom de flesta ämnesområden men 

inte alla (ibid 2006:27). Nyare statistik visar på samma mönster. Av Sveriges totalt 19 300 
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doktorander var 47 procent kvinnor under 2004 (Internet 12). Skillnaderna är däremot inte så 

stora men fortfarande är männen i majoritet till forskarutbildningarna. 

Sannolikheten att fortsätta till en forskningsutbildning är till stor del påverkad av det ämne 

som man läser i grundutbildningen samt att de med en examen från en naturvetenskaplig 

grundutbildning i större utsträckning går över till en forskarutbildning, enligt Drylers 

undersökning (Dryler 2006:27). Enligt statistik studerar män i större utsträckning än kvinnor 

naturvetenskapliga ämnen på universitetet, vilket på detta sätt kan förklara att det är en högre 

andel män än kvinnor som forskar. Dryler framhåller däremot i rapporten att hon inte har 

studerat varför forskarutbildades barn går vidare till doktorandstudier i större utsträckning än 

andra (ibid 2006:83). Dock konstaterar hon med stöd av resultaten från studien, att barn till 

föräldrar som har forskat eller forskar, är särskilt duktiga på att ”hålla sig kvar i det där röret” 

(ibid 2006:82). Hon menar att man kan förmoda att de, på grund av sina föräldrar har ovanligt 

höga utbildningsambitioner och att de därför själva vill göra en akademisk karriär som 

forskare eller kanske senare professor. Hon anser även att det kan förmodas att föräldrarna har 

överfört kunskap till sina barn om hur de ska gå till väga med sin karriär. Hon delvis antar, 

och ställer sig frågande, om barn till föräldrar med forskarutbildning kanske också får en 

hjälpande hand på vägen (ibid 2006:82). Enligt Dryler har dessa barn sannolikt också en 

bättre överblick än andra över de tillvägagångssätt som kan bereda vägen för en 

forskarkarriär. Detta anser hon är viktigt i ett system där rekrytering av doktorander kan vara 

ganska snårig och svår att få grepp om (ibid 2006:83).  

3.2.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att barn till föräldrar som själva har en 

licentiatexamen eller har disputerat, i större utsträckning än andra fortsätter vidare mot en 

forskningskarriär. Detta är inte beroende av vilket kön personen har utan detta gäller i ungefär 

samma utsträckning för män som för kvinnor. Dryler menar att detta kan bero på att dessa 

barn får kännedom om hur de ska gå tillväga i sin forskningskarriär i ett system där 

rekryteringen av doktorander kan vara ganska svår att få grepp om.  Avslutningsvis ger detta 

kapitel inte något direkt svar på min frågeställning som är; vilka är skillnaderna mellan 

manliga och kvinnliga nätverk. Däremot visar detta avsnitt på att nätverken har betydelse för 

en individs framgång i fråga om att doktorera eller inte. Dryler menar att barn till föräldrar 

som själva forskar eller har forskat, kan ha ovanligt höga utbildningsambitioner samt att de 

kanske får en ”hjälpande hand” i att nå framgång inom akademin. Vidare kan man anta, för att 

hänvisa till Granovetters exempel med den förbjudna triaden, att dessa barn kommer att trivas 
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bra inom den akademiska världen. Exempel, ifall föräldern är punkt A i den förbjudna triaden, 

barnet är punkt B och professorn (eller handledaren) på en institution är punkt C, och som vi 

vidare utgår ifrån att den forskande föräldern känner. Detta skulle i sin tur innebära att det 

finns ett band mellan B och C. Detta band kan, enligt Granovetter, vara antingen svagt eller 

starkt. Det finns alltså en koppling mellan den forskande förälderns barn och låt oss säga, 

professorn (C). Sannolikheten, om vi utgår ifrån att den forskande föräldern (A) har trivts bra 

med sin professor (C), är ju att barnet också kommer att trivas bra eller mycket bra med denna 

och kanske därför också med att forska. Utifrån detta antagande och utifrån kapitlets 

information, kan man därför med viss modifikation anta att nätverken har betydelse för en 

individs framgång om att doktorera eller inte. 

3.3 Livet som doktorand 

I rapporten Livet som doktorand – en rapport om forskarstuderandes livssituation (2003) 

producerad av TCO och ST, visar författarna på hur forskare upplever sin situation både på 

och utanför jobbet. Syftet med studien är enligt författarna att det under de senaste åren har 

kommit in larmsignaler om doktorandernas situation och att villkoren inte är bra för dem 

(Andréasson och Ehn Knobblock 2003:4). Genom en sammanfattning av rapporten kan det 

konstateras att nästan hälften av Sveriges doktorander någon gång har funderat på att avsluta 

sin forskarutbildning (ibid 2003:3). Majoriteten av dessa menar att det är på grund av att de 

inte trivs med sin handledare som medfört att de funderar på att avsluta sina forskarstudier. 

Författarna hävdar däremot att resultaten är motsägelsefulla i och med att många doktorander 

visar sig vara nöjda med sin handledare, men de gånger då det uppstår problem med 

skrivandet så beror det oftast på att den forskarstuderande har en besvärlig relation till 

handledaren. Som en helhetsbild visar däremot studien på att universiteten har lyckats bra 

med att professionalisera handledarrollen (ibid 2003:6). Husu framhåller ungefär samma 

slutsatser. Slutsatserna är byggda på det faktum att många kvinnor upplever doktorandtiden 

som en ganska sårbar tid. ”Inte minst på grund av eventuella problematiska relationer till 

handledarna” (Husu 2005:20). Vidare hävdar Husu att det är viktigt att inse de problem som 

uppstår under doktorandtiden inte bara gäller för den tiden. Husu framhåller att problem under 

denna tid även kan prägla senare delar av livet, som forskarens självuppfattning och 

motivation, hur de integreras i informella forskarnätverk samt deras möjligheter i det 

postdoktorala stadiet. Hon pekar på det faktumet att det i hennes forskning har framkommit 

flera fallbeskrivningar om problem som kvinnor mött under doktorandtiden som speglar 

denna dynamik (ibid 2005:20).    
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Vidare visar Andréasson och Ehn Knobblocks studie på att ca 40 procent av de tillfrågade 

doktoranderna inte känner sig inbegripna i institutionens verksamhet samt att de tycker sig 

sakna tillräckligt stöd från sin chef, prefekten. Detta tillsammans med doktorandernas stora 

arbetsbörda, leder till att situationen blir frustrerande och att kraven upplevs som alltför höga 

(Andréasson och Ehn Knobblock 2003:6). I undersökningen framkommer det också att var 

femte forskarstuderande inte trivs tillfredställande på institutionen, vilket innebär att var femte 

anser att det sociala klimatet på den egna institutionen är dålig. Författarna undersökte även 

hur vanligt det var att forskarstuderanden blev illa behandlad och resultaten visade på att 

drygt tio procent ansåg att man varit med om det. Den vanligaste orsaken var på grund av kön. 

Författarna hävdar att det återstår mycket arbete med att förändra kvinnors situation inom 

universitetsvärlden (ibid 2003:7). Vidare tvingas doktoranderna hålla igen mycket av de liv 

som är utanför universitetsvärlden för att klara av alla krav under studierna. Detta medför att 

många arbetar mycket mer än normala arbetsveckor (ibid 2003:7). Det tycks även vara en 

svårighet att kombinera forskarstudier med familj och barn. En stor del av de tillfrågade 

föräldrarna medgav att de på grund av sina forskarstudier har avstått att ta ut föräldraledighet 

(ibid 2003:8). Vidare har 40 procent av dem som är sambo väntat med att skaffa barn. Studien 

visar dock på att omkring hälften av de tillfrågade föräldrarna anser att deras institution ger 

dem goda möjligheter att kombinera forskarstudier med föräldraskapet. Det är däremot de 

ensamstående föräldrarna som har det svårast att koppla av från arbetet under fritiden. Även 

ekonomin anses som ett stort problem inom denna grupp, vilket innebär att de anser sig ha 

svårigheter med att betala de fasta utgifterna som mat, hyra och räkningar. De ensamstående 

föräldrarna är även de som känner sig minst delaktiga i verksamheten på institutionen och de 

tycker också att det sociala klimatet är mindre bra. Vidare är det denna grupp som till största 

delen vill avbryta sina forskarstudier. Däremot visar studien på att det utanförskap som 

ensamstående föräldrar känner inte kan sammankopplas med att de arbetar mindre än andra 

forskarstuderanden.  De verkar tvärtom ha en högre arbetstid än andra (ibid 2003:9).     

Det finns två forskare som har studerat könets betydelse vid gruppsamarbeten bland 

doktorander. Anna Sjögren och Anne Boschini frågar sig i sin studie Is Team Formation 

Gender Neutral? – Evidence from Coauthorship Patterns (2006), om könet spelar roll i 

frivilliga gruppsamarbeten, som exempelvis forskarlag (Sjögren & Boschini 2006:2). De kan 

efter studien konstatera att när nationalekonomer bildar forskarlag så väljer män att arbeta 

med män och kvinnor att arbeta med kvinnor. Vidare visar resultaten på att kvinnor oftare än 

män väljer att arbeta antingen själva eller tillsammans med en annan kvinna. De få gånger 

som kvinnor och män arbetar ihop eller då de har skrivit en artikel ihop, upphör samarbetet 
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oftast efter ett sådant enstaka tillfälle. Däremot hävdar de att män i större utsträckning 

fortsätter att arbeta ihop med senare projekt (Internet 6). Författarna anser att de efter studien 

kan konstatera att ”there is indeed evidence of gender sorting in team formation” (Sjögren & 

Boschini 2006:27), även i ett ämne som nationalekonomi (ibid 2006:27).  

3.3.1 Sammanfattning   

Kapitlet visar på att många doktorander anser att deras arbetssituation inte är helt 

tillfredsställande. I kapitlet framkommer det också att många doktorander anser att relationen 

till handledaren är av särskild betydelse. När doktorander funderar på att avbryta sina 

forskarstudier beror det oftast på att de inte trivs med sin handledare. Om relationen till 

handledaren inte fungerar kan detta skapa problem för dem som forskar under senare delar av 

livet menar Liisa Husu. Det är bland annat forskarens självuppfattning och motivation, hur de 

integreras i informella forskarnätverk samt deras möjligheter i det postdoktorala stadiet där 

problemen kan visa sig. För att knyta an till min frågeställning så tycks skillnaderna mellan 

män och kvinnors nätverk vara att när nationalekonomer väljer att bilda forskarlag så väljer 

män hellre att arbeta med män medan kvinnor hellre arbetar med andra kvinnor. Kvinnor 

arbetar även i större utsträckning än män, antingen själva eller tillsammans med en annan 

kvinna. Män fortsätter också i större utsträckning än kvinnor att arbeta tillsammans med 

framtida projekt. Vidare framkommer det att ca 40 procent av de tillfrågade doktoranderna 

inte känner sig inbegripna i institutionens verksamhet samtidigt som de anser sig ha en stor 

arbetsbörda. Konsekvensen blir att många anser att situationen blir krävande. Många 

forskarstuderanden, var femte, anser också att det sociala klimatet på deras institution är 

dåligt. Var femte menar att de inte trivs på ett tillfredställande sätt. Däremot visar inte 

undersökningen på om det är någon skillnad mellan hur kvinnor och män upplever situationen 

på institutionen.  
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4 Diskriminering 

Diskriminering verkar vara ett av de återkommande problemen bakom den snedvridna 

fördelningen mellan män och kvinnor inom akademin. Därför kommer detta kapitel att belysa 

problemet diskriminering och några av de resultat som de studerade rapporterna har visar på. 

4.1 Diskriminering vid rekrytering 

Liisa Husu belyser i sin studie olika former av dold diskriminering vid rekrytering inom 

akademin. Enligt henne kan diskriminering vid rekrytering uttrycka sig i olika former (Husu 

2005:21). De informanter som förekommer i hennes avhandling pekade bland annat på olika 

”icke-transparenta rekryteringsförfaranden” (ibid 2005:22) inom universitetsvärlden. Några 

exempel är att långvariga vikariat inte alltid annonserades ut öppet bland kvalificerade 

docenter och doktorer utan istället blev de internt rekryterade ur en mycket liten krets. Det 

fanns exempelvis fall där en annons om ett ledigt vikariat hade varit uppsatt på en 

anslagstavla bara några veckor under julledigheten och i och med detta inte hade 

utanonnonserats på något annat sätt (ibid 2005:22).  

Husu påvisar också att diskriminering inom akademin kan visa sig genom informell och 

formell arbetsfördelning. Detta kan exempelvis vara att kvinnliga forskare och lärare kan 

förväntas ta hand om den sociala biten och fungera som Husu skriver, ”institutionens mödrar” 

(ibid 2005:22). Männen får i stället uppmuntran att koncentrera sig på forskning och mer 

karriärmässigt meriterande uppgifter (ibid 2005:22). Det framkom bland annat att en del av de 

intervjuade hade märkt att män och kvinnor blev behandlade olika i utdelning av arbetsrum, 

laboratorieutrymmen och viss utrustning. Genom denna särbehandling blev det tydligt vilka 

institutionen ansåg vara lovande forskare och i det avseendet de som ansågs vara värda att 

satsa på (ibid 2005:23). Denna företeelse konstateras även i Almegårds studie, där de manliga 

informanterna framhåller att de har blivit positivt särbehandlade i den bemärkelsen att de fick 

mer hjälp av sekreterare, labbassistenter och sjuksköterskor än vad deras kvinnliga kollegor 

fick (Almegård 1997:62). Vidare framkommer det i Husus undersökning att vissa kvinnor 

ansåg att de blev åsidosatta när det gällde att få ta del av information som räknades som 

preliminär, strategisk, karriärmässig eller institutions- och universitetspolitiskt värdefull. Husu 

konstaterar att det finns ett för kvinnor relativt uteslutande från manliga eller 

mansdominerande informella nätverk. Hon menar att denna typ av uteslutande gör att 

kvinnorna inte har samma möjlighet som männen att ta del av viktig information i sin 
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disciplin, institution eller inom universitetet i allmänhet. Detta kan i sin tur, anser hon, 

påverka karriärutvecklingen negativt (Husu 2005:23).  

En annan aspekt är att många kvinnor påstår att de måste kunna uppvisa bättre meriter än 

män eller vara dubbelt så bra som män, för att nå samma befattningar (Schlyter 2004:7). Detta 

påvisas bland annat i Wennerås och Wolds studie, där författarna kom fram till att de 

sökanden som var kvinnor gavs lägre kompetensskattningar än männen. Denna slutsats drogs 

efter att de hade studerat och jämfört män och kvinnor som kunde uppvisa samma 

vetenskapliga produktivitet i termer av antal publikationer, citat, förste författarskap och 

tidskriftens prestige (Olsson 1999:62). Med stöd av resultaten menar Wennerås och Wold att 

forskarvärlden måste utvärdera detta för att annars kommer trovärdigheten inom det 

akademiska systemet att bli ”undermined in the eyes of the public” (Wennerås &Wold 

1997:343) om det inte tillåts att bli utvärderat och undersökt. Följden av detta kan bli att det 

riskeras att en stor grupp av begåvande forskare går förlorad (ibid 1997:343).  

Andra forskare menar däremot att det inte går att fastställa ett sådant samband. I en 

nyligen producerad doktorsavhandling menar forskaren att han inte har kunnat hitta några 

direkta tecken på att kvinnor diskrimineras gällande prestige och meriter. Författaren menar 

att utifrån det material som han har studerat är det bara studien av Wennerås och Wold som 

visar på denna företeelse (Poulsen 2005:171). Det finns fler studier som anser att kvinnor står 

sig bra vid tjänstetillsättningarna inom universiteten och högskolorna. En av anledningarna är 

att andelen kvinnor som avlägger doktorsexamen blir allt större (Riis & Lindberg 1996:10). I 

artikeln Kvinna i Akademia (1999) nämner författaren några av de lösningar som har 

framkommit för att få bukt med de hinder som kvinnor inom akademin möter. Det är bland 

annat att välja fler kvinnor som sakkunniga, som doktorandhandledare, samt att uppmuntra 

kvinnor att överklaga. Författaren framhåller att fastän det var en relativt stor andel kvinnor 

som var sakkunniga i hennes studie (33%), var det ändå bara ett fåtal som föreslogs till 

tjänster (Olsson 1999:73). 

Benckert och Staberg påvisar även de männens interna nätverk inom akademin. De anser 

att många män inom akademin har ett välutvecklat nätverk som hjälper dem i karriären. 

Männen bildar klubb, det intrigeras, tjänster skräddarsys, tjänster tillfaller män mer än kvinnor 

samt att som tidigare studier har konstaterat om att männen har makten inom forskningsråd 

och kring forskningspengar (Benckert & Staberg 2000:96). Benckert och Staberg menar att en 

av anledningarna kan vara att kvinnor betraktas som att de saknar ”de tankens och förnuftets 

dygder” (ibid 2000:97) som krävs av en forskare som ägnar sig åt naturvetenskaplig 

forskning, vilket enligt dem, är baserat på föreställningar som formades på 1600-talet. De 
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hävdar att det är männens starka nätverk som stänger ute kvinnor och då framför allt högre 

upp i karriären (ibid 2000:97).     

4.1.1 Sammanfattning   

Genom en sammanfattning av kapitlet kan det konstateras att diskriminering inom 

akademin verkar vara ett av de problem som ligger bakom kvinnors svårigheter att nå högre 

tjänster inom akademin. Många av de studerade rapporterna har visat på att kvinnor 

diskrimineras inom akademin i form av att de får mindre tid och har minskade förutsättningar 

än sina manliga kollegor att ägna sig åt forskning. En av författarna menade att kvinnor ibland 

anses fungera som ”institutionens mödrar” vilket härrör i att de förutsätts att de ska ägna mer 

tid åt de sociala delarna på arbetet än vad sina manliga kollegor förväntas göra. Följden blir 

att männen kan ägna mer tid åt forskning och andra meriterande uppgifter, vilket är viktigt om 

man som forskare hoppas på att nå en högre befattning inom akademin. Ett annat problem är 

att kvinnor anser sig behöva uppvisa bättre meriter än männen. Dock finns det forskare som 

menar att det inte går att fastställa ett sådant samband. Däremot, för att knyta an till min 

frågeställning som är vilka är skillnaderna mellan manliga och kvinnliga nätverk, menar flera 

av forskarna att många kvinnor inom akademin anser att männens interna nätverk hjälper dem 

i karriären genom att tjänster skräddarsys åt män och att tjänster tillsätts internt utan att öppet 

annonseras ut. Män väljer kandidater efter manliga preferenser, vilket i sin tur kan vara till 

nackdel för kvinnor, då männen ofta är i majoritet inom forskningsråden och har makten om 

forskningspengar. Kapitlet ger däremot inte något konkret svar på min frågeställning men 

däremot menar en av forskarna att för att få bukt med problemet så måste fler kvinnor komma 

in i forskningsråden, kunna bli doktorandhandledare men de behöver också uppmuntras till att 

”våga” överklaga.   

4.2 Rekrytering till forskarutbildning och andra tjänster 

En aspekt som framkom i kapitlet ovan och som även Dryler framhåller, är att män får 

större utrymme att forska medan kvinnor undervisar och administrerar mer (Dryler 2006:83). 

Detta konstateras även i Benckert och Stabergs studie. Följden blir att kvinnor producerar 

mindre forskning än män och att de på grund av detta får större svårigheter att meritera sig. 

En annan aspekt är att kvinnor i genomsnitt har ett större ansvar för barn och familj än män. 

Även sega strukturer, att kvinnor inte trivs lika bra som män inom högskolevärlden samt att 

fler män än kvinnor är handledare ligger också till grund för att situationen ser ut som den gör 

(Dryler 2006:83). Hon anser också att det kan ha förklaringen i både individuella och 
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strukturella faktorer. Dryler menar att strukturella hinder kan vara de som ligger utanför 

kvinnorna själva, som att de bedöms annorlunda än män. De individuella är enligt Dryler, 

prestationer, attityder och val. Däremot anser hon att dessa till viss del hänger samman. Ett 

exempel är om man skulle finna att kvinnor i lägre utsträckning än män söker sig till 

forskarutbildning, så skulle det till en viss del kunna förklara kvinnornas lägre representation 

på forskarutbildningen än på grundutbildningen. I ett sådant fall skulle hindret ligga hos 

kvinnorna själva, menar Dryler. Däremot hävdar Dryler att det är långt ifrån alla 

doktorandplatser som utlyses. Ett exempel är om en manlig student handplockas av sin 

handledare till en doktorandplats. Konsekvensen av detta blir att inga andra kan söka den 

platsen, vilket även innebär att inga kvinnor heller kan söka den. Dryler menar att ifall detta är 

vanligt förekommande så blir sökandemåttet missvisande eftersom kvinnor därför inte ens har 

haft chansen att söka och därför kan det som verkar vara ett individuellt problem i själva 

verket vara strukturellt (ibid 2006:84). 

Husu visar också på problemet och hon har genom att sammanfatta en rad studier 

konstaterat att universiteten fortfarande är olika för män och kvinnor om man studerar dessa 

med avsikten som studie- och arbetsmiljö. Gällande kvinnor så upplever de och lägger ofta 

märke till könsrelaterade problem som de i sin tur måste lösa medan män sällan anser att kön 

har varit ett problem i deras karriär. Husu framhåller också att de manliga i en av de studier 

hon studerat, i stort sett förnekar att det finns en könsdiskriminering och att nätverken skulle 

ha en orsak bakom mansdominansen. Däremot menar kvinnorna att dessa faktorer kan spela 

en vikig roll. Slutsatsen som Husu drar är att ”vad som är synligt för många kvinnor förblir 

osynligt för många män i akademin” (ibid 2005:14).       

4.2.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att universiteten tycks behandla män och kvinnor 

olika. Som det tidigare har konstaterats så får män större möjligheter än kvinnor att forska, 

vilket kan medföra att kvinnor får svårigheter med att meritera sig. Dryler framhåller också att 

kvinnor i genomsnitt har ett större ansvar för barn och familj än män, samt sega strukturer, att 

kvinnor inte trivs lika bra som män inom högskolevärlden och att fler män än kvinnor är 

handledare menar Dryler är faktorer som medverkar till att fler män än kvinnor innehar de 

högre befattningarna inom akademin. För att knyta an detta till min frågeställning som var 

vilka är skillnaderna mellan manliga och kvinnliga nätverk så ger inte heller detta kapitel 

något direkt svar på min fråga. Däremot konstaterar Liisa Husu i sin studie att kvinnor har 

skärskådat vissa könsrelaterade problem medan flera av männen inte ansåg att kön hade varit 
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ett problem i deras karriär. Husu kunde även konstatera att många av männen förnekande att 

det fanns en könsdiskriminering och att det skulle vara nätverken som var orsaken bakom 

mansdominansen, till skillnad mot kvinnorna som ansåg att dessa faktorer var av betydelse. 

Hon hävdar att ”vad som är synligt för många kvinnor förblir osynligt för många män i 

akademin” (ibid 2005:14).  

4.3 Familj och barn 

Många av rapporterna vittnar också om att det kan uppstå svårigheter i att kombinera 

familj och barn med forskarstudier. Detta framkommer bland annat i Benckert och Stabergs 

studie där de visar på några av de problem som kvinnor stöter på inom forskarvärlden. Det 

problem som blev mest tydligt för många av kvinnorna efter avslutad doktorsexamen, var hur 

familj och karriär skulle förenas. Kvinnorna ansåg att det dels var den ojämlika fördelningen 

av det oavlönade arbetet men även den rådande forskarkulturen som gjorde att det uppstod 

problem i att kombinera dessa två roller. Författarna framhåller att forskarkulturens krav på 

långa arbetsdagar och kraven på att hinna prestera mycket under unga år, många gånger gör 

en forskarkarriär problematiskt för många kvinnor (Benckert & Staberg 2000:128). Detta 

konstateras även i rapporten Livet som doktorand (2003). Författarna anser att mycket av 

problematiken kan härröras från den universitetskultur som råder, vilket innebär att man 

belönar dem som satsar allt på forskning och som därför måste prioritera bort en del av livet 

utanför universitetsvärlden. De framhåller också att ju mer hängiven forskaren är till sitt 

arbete desto mer belönas denne. Författarna anser att det idag förefaller som om idealet är en 

obunden man som kan ägna sig helt och uteslutande till forskning och institutionen 

(Andréasson och Ehn Knobblock 2003:8).  

Denna slutsats drar även Benckert och Staberg i sin studie och de anser därför att det 

måste gå att ta en paus i forskarkarriären eller att det under vissa perioder ska vara möjligt att 

låta det gå långsammare. De menar att det är viktigt att vara observant på de områden som är 

destruktiva och att försöka få en förändring där (Benckert & Staberg 2000:128). Däremot 

hävdar Benckert och Staberg precis som Riis och Lindberg (Riis & Lindberg 1996:26), att det 

är en myt att forskande kvinnor med barn skulle vara mindre produktiva än kvinnor utan barn. 

I Benckert och Stabergs studie refererar de till en studie där forskarna kom fram till att gifta 

kvinnor med barn producerade lika mycket som gifta kvinnor utan barn. Dessa forskare drog 

därför slutsatsen att barn och familj inte är någon generell förklaring till varför kvinnor inte 

gör samma akademiska karriär som männen. Däremot hävdar de, baserat på informanternas 

svar, att en av anledningarna till varför kvinnor har större svårigheter med den 
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tävlingsinriktade forskarkulturen är för att de i regel tar större ansvar för familj och barn än 

sina manliga kollegor (ibid 2000:113). 

Almegård hävdar i sin studie att en av de viktigaste anledningarna till varför kvinnor inte 

vill fortsätta forska efter avslutad forskarutbildning är för att de inte vill ingå i den hårda 

konkurrenssituationen som de tror att en fortsatt forskarkarriär kan tvinga in dem i. Vidare 

anser många av informanterna att en annan anledning till varför kvinnor inte rekryteras till 

högre tjänster är för att det fortfarande finns förväntningar på att kvinnliga forskare kommer 

att prioritera familjen framför forskning (Almegård 1997:62) 

Husus undersökning visar också på denna könsproblematik. Kvinnorna i hennes studie 

hävdar att de får mer och oftare stöd av kvinnliga professorer och kvinnliga kollegor än från 

manliga. Husu anser att det är viktigt att framhålla att det fortfarande är få kvinnliga 

professorer inom de flesta akademiområden och kanske ännu viktigare, att kvinnliga 

professorer var ännu färre då informanterna i hennes studie var i början av sin karriär. I 

rapporten framhåller hon att många av de äldre kvinnorna observerade männens interna 

nätverk som de ansåg att många manliga kollegor fick nytta och stöd ifrån (Husu 2005:28).  

Benckert och Stabergs hävdar också att kvinnor möter på motstånd inom forskarvärlden. 

De äldre kvinnorna i deras studie ansåg att det kunde möta på öppet och uttalat motstånd 

vilket senare utmynnade i att bli mer subtilt. Precis som i Husus undersökning och i flera av 

de andra var det några av informanterna som hade observerat männens utvecklade nätverk där 

de stöttar och hjälper varandra. Författarna anser därför, som ett led i att motverka detta 

motstånd, att det är viktigt att kvinnorna har tillgång till positiva och stödjande miljöer. 

Författarna framhåller att det mest alarmerade var att så många ansåg att de var mer 

uppskattade utanför än inom den egna institutionen (Benckert, Staberg 2000:128). De 

framhåller också att många unga kvinnor uppmuntras i början av sin forskningskarriär, men 

då de har kommit en bit förändras detta och att de då anses som ett hot och motarbetas (ibid 

2000:129). 

Författarna hävdar att denna bild blev extra tydlig i och med forskarvärldens negativa syn 

på förslaget om Thamprofessurerna2. De anser att forskarvärldens intresse för att öka andelen 

kvinnor inom akademin är tämligen måttlig. Vidare visar författarna på att även en del 

kvinnor är negativa till förslag som gynnar enbart kvinnliga forskare. Några av argumenten 

                                                 
2 ”Thamprofessurerna” var ett förslag som myntades under 1995 av Sveriges dåvarande regering och riksdag. 
Regeringen och riksdagen beslutade under det året att inrätta ett antal doktorand-, forskarassistent-, och 
professorstjänster för underrepresenterat kön, i ett försök att få bukt med att det fanns så få kvinnor på högre 
tjänster inom akademin. Smeknamnet blev ”Thamprofessurerna” eftersom de tillkom under utbildningsministern 
Carl Tham tid. Förslaget väckte stor debatt. 
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som de visar på är att det kan påverka karriären negativt att bli betraktad som någon som 

behöver stöd och utpekad som olika (ibid 2000:129). Detta synliggjordes bland annat med 

förslaget om Thamprofessurerna, där det vanligaste argumentet mot förslaget var att kön 

skulle gå före kvalitet (Jordansson 1999:49). Jordansson framhåller att den slutsats som 

förstärktes med inrättandet av förslaget, var att kön ofta har en avgörande betydelse. 

Jordansson menar däremot att det vanligtvis är det manliga könet som brukar prioriteras (ibid 

1999:50).     

4.3.1 Sammanfattning   

För att sammanfatta kapitlet kan det konstateras att kvinnor anser att det kan vara 

problematiskt att kombinera en forskarkarriär med familj och barn. Mycket av problematiken 

kan härröras av det faktum att det fortfarande tycks råda en forskarkultur som premierar de 

som producerar mycket forskning under unga år samt de som ägnar mycket tid och kraft åt 

forskning. Denna kultur kan därför bli problematisk för många kvinnor som också vill kunna 

kombinera forskarstudier med familj och barn. Däremot visar studier på att det är en myt att 

kvinnor med barn är mindre produktiva än de utan barn. Dock anser två forskare att en av 

anledningarna till varför kvinnor har större svårigheter med den rådande tävlingsinriktade 

forskarkulturen, är för att de i regel tar större ansvar för familj och barn än manliga kollegor. 

Vidare verkar detta vara en föreställning som lever kvar inom forskarvärlden, om att 

kvinnliga forskare kommer att prioritera familjen framför forskningen. Detta kapitel liksom 

tidigare, visar på att det finns fler stödkällor för män än för kvinnor inom akademin. 

Exempelvis tycks det finnas fler nätverk för män än för kvinnor. Många av de äldre 

informanterna menade att det är viktigt att stödja de yngre kollegorna och att det finns tillgång 

till positiva och stödjande miljöer för kvinnor. Kapitlet visar också på att många unga kvinnor 

uppmuntras i början av sin forskningskarriär, men då de har kommit en bit förändras detta och 

att de då anses som ett hot och motarbetas. Enligt några forskare blev denna bild extra tydlig i 

och med den negativa syn som blev rådande när förslaget om Thamprofessurerna lades fram. 

Det vanligaste argumentet mot förslaget var att kön skulle gå före kvalitet. För att knyta an 

kapitlet till uppsatsens frågeställning som är vilka är skillnaderna mellan manliga och 

kvinnliga nätverk, så tycks det vara så att det idag är en större självklarhet att det finns 

stödjande nätverk för män än för kvinnor. Männens interna nätverk har en starkare förankring 

inom akademin än vad kvinnliga nätverk tycks ha.  
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4.4 Kvinnors sociala stöd 

Det finns studier som visar på att sociala nätverk har olika betydelse för män och kvinnor. 

I en doktorsavhandling producerad vid Umeå universitet hänvisar författaren till olika 

forskare som har studerat könets betydelse relaterat till nätverksrelationer. I avhandlingen 

framgår det att sociala nätverk har olika betydelse för män och kvinnors välbefinnande. För 

männen är det storleken på nätverket som har störst betydelse för tillfredställelsen i tillvaron, 

medan det för kvinnor är relationernas innehåll som är det mest betydelsefulla. Författaren 

framhåller också att män och kvinnor utvecklar sina relationer i olika sociala rum, där männen 

oftast bygger sina relationer utifrån fritidsintressen, vilket då kvinnor och barn oftast utesluts 

från. Kvinnor däremot och då främst de med arbetarklassbakgrund, bygger sin sociala 

samvaro kring hemmet och barnen. Dessa relationer är till stor del kvinnornas egna, men vissa 

utvecklas också till gemensamma familjerelationer (Espwall 2001:12). 

I Husus studie som är relaterad till akademin, visar hon på att kvinnliga forskare upplever 

stödet från den egna akademiska nätorganisationen som, med några undantag, relativt 

begränsat. Flera av kvinnorna hävdar att de hade haft svårigheter med att utveckla sin 

akademiska karriär utan stöd från en mentor (Husu 2005:28). En återkommande faktor i 

många av studierna är att kvinnor anser att det sociala stödet har varit av en avgörande 

betydelse för deras framgång. Benckert och Staberg visar bland annat på detta. En slutsats 

som de drar är att kunniga och uppmuntrande lärare är viktiga för kvinnors framgång 

(Benckert, Staberg 2000:127).  

Denna slutsats framkommer även i studien Kvinnor i miljöforskningen – vilken roll spelar 

finansiärerna (1998). Författaren hävdar att både hennes studie och andra studier visar på att 

handledare fungerar bättre med doktorander av sitt eget kön. Däremot anser hon inte att det är 

eftersträvansvärt att exempelvis kvinnliga doktorander blir erbjudna en handledare som är 

kvinna, men hon framhåller att handledarrollen är viktig för att öka andelen kvinnor som 

fortsätter med en forskningskarriär efter disputationen (Rydhagen 1998:36). En liknande 

slutsats drar Maj – Britt Hanström i sin rapport, där de kvinnliga doktoranderna anser att de 

kvinnliga handledarna är bättre än de manliga. Slutsatsen är baserad på resultatet från hennes 

studie som visade på att samtliga av de kvinnliga doktoranderna som hade kvinnliga 

handledare var mycket nöjda med handledningen. Hanström framhåller också att de som både 

hade manliga och kvinnliga handledare favoriserade den kvinnliga. Hanström anger en rad 

faktorer för denna slutsats. En faktor är att personkemin stämmer och att kvinnor talar 

”samma språk”. Enligt informanterna i Hanströms studie hade de kvinnliga handledarna en 
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”friare samtalston” (Hanström 1996:88) än de manliga samt att informanterna upplevde 

handledningssamtalen som mer informella. Hanström anser att hennes studie visar tecken på 

att kvinnliga doktorander och kvinnliga handledare har en mer bekräftande respons och ett 

mer bekräftande samspel än vad som finns mellan manliga handledare och kvinnliga 

doktorander.  En annan tolkning är enligt Hanström att kvinniga handledare ägnar mer tid och 

omsorg åt sina doktorander samt att de känner mer ansvar än sina manliga handledare. Hon 

hänvisar till forskning kring detta som visar på att kvinnokulturen präglas av 

ansvarsrationalitet, vilket delvis innebär att kvinnor väljer att ta ansvar för andra, medan 

manskulturen kännetecknas av teknisk begränsad rationalitet (ibid 1996:88). Hanström 

framhåller i sin studie att många av de kvinnliga doktoranderna med manliga handledare, ofta 

fick dålig feedback. Doktoranderna ansåg att de ville ha mer tid och bättre stöd. Hanström 

menar att ”handledning utan kontinuitet, dålig eller utebliven respons kan utgöra ett hinder för 

kvinnor att söka till forskarstudie” (ibid 1996:90). Olsson framhåller en annan slutsats. I 

artikeln Kvinna i Akademia (1999) refererar hon till en studie som påvisar att de kvinnor som 

hade en kvinnlig handledare under den postdoktorala tiden i större utsträckning lämnade 

akademin än de som hade manliga. Anledningen var visserligen att kvinnorna identifierade 

sig med de kvinnliga rådgivarna, men de blev samtidigt medvetna om vilka svårigheter de 

som kvinnor möter inom vetenskapssamhället (Olsson 1999:73). Rydhagen menar att en av de 

svårigheter som kvinnor möter är att män får mer handledning än kvinnor. Hon anser att detta 

är ett ”kvantitativt mått” (Rydhagen 1998:36) på hur kvinnor ”osynliggörs och glöms bort” 

(ibid 1998:36).  

Att handledare har en betydande roll konstaterar även Benckert och Staberg. De hävdar att 

det var på grund av att kvinnorna i deras studie blev uppmanade att gå vidare till en 

forskarkarriär som de gjorde det. De allra flesta hade inte till en början tänkt det. Kvinnorna 

uppfattade att det var vanligare för män än för kvinnor att gå vidare mot en forskningskarriär. 

Vissa informanter angav att de hade tankar som ”inte vill de ha mig” (Benckert & Staberg 

2000: 128). Författarna anser därför att det är viktigt att ge stöd till kvinnor och visa att de är 

välkomna in i forskarvärlden (Benckert & Staberg  2000:128). 

I Husus studie framhåller många av de kvinnliga professorerna vikten av att stödja de 

yngre kvinnliga forskarna (Husu 2005:28). Många av informanterna pekar även på de 

utländska forskarkontakterna vilka de flesta anser är ett viktigt stöd i deras karriär. Dock anser 

de flesta att de viktigaste stödkällorna, ifall det akademiska stödet är förhållandevis begränsat, 

är det som kommer från familj och vänner (ibid 2005:29).  
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Däremot är inte alla forskare eniga om vilka åtgärder som ska genomföras för att få fler 

kvinnor att stanna kvar inom akademin och nå högre befattningar. Wennerås och Wold hävdar 

att det finns en rad ”jämställdhetsåtgärder” som en del universitet har genomdrivit i hopp om 

att få bukt med bristen av jämställdhet inom akademin. En av dessa ”förklaringar” menar de 

är att lägga skulden på kvinnorna själva, en så kallad ”blame the victim” strategi. Detta, anser 

Wennerås och Wold, innebär att vetenskapssamhället lägger skulden på kvinnorna själva 

genom att försöka hitta förklaringar till hennes bristande avancemang i hennes psyke eller 

hemförhållanden, i stället för att se över sina egna bedömningsrutiner för tjänster och anslag. I 

och med denna myt om kvinnors dåliga självförtroende, har vissa universitet tillsatt olika 

mentorsprogram där kvinnor, med hjälp av en mentor, ska få hjälp med att bygga upp sitt 

självförtroende samt lära sig hur de akademiska spelreglerna fungerar (Hultcrantz 1998:94). 

Även andra åtgärder har det förts diskussioner kring. Några av dessa är enligt Wennerås och 

Wold, att ge kvinnor med barn extra lång meriteringstid, eller att bygga dagis för kvinnliga 

forskares barn. De anser att sådana ”åtgärder” i stället motverkar jämställdhet genom att 

befästa vissa myter, som att barn och familj eller att kvinnors dåliga självförtroende skulle 

vara orsaken till kvinnors sämre karriärutveckling. Enligt dem är det olämpligt med 

mentorsprogram inom statlig och kommunal verksamhet för de anser att mentorsprogram 

tillhör näringslivet, där man inte söker de högre tjänsterna, utan handplockas till dem i och 

med att man har de ”rätta” personliga egenskaperna. De hävdar å andra sidan att enligt svensk 

lag skall tjänster inom den offentliga sektorn tilldelas efter meriter, och de menar därför att ett 

mentorsprogram medför att det finns vissa ”oskrivna regler” och att de personliga kontakterna 

får en oönskad betydelse vid tjänsttillsättning. Vidare framhåller Wennerås och Wold att 

”skattebetalarna har rätt att veta att den bästa forskaren och det bästa projektet får pengarna” 

(ibid 1998:95). De hävdar därför att enligt lag skall befattningar inom den offentliga sektorn 

gå till den som är mest lämpad för uppgiften och inte till någon som kan charma chefen eller 

unga män utan meriter. De anser att ifall man börjar rubba på den principen så drabbas 

kvinnor, barn från arbetarhem, invandrare och andra grupper som inte är födda med 

privilegier, vilket blir en konsekvens, som på intet sätt är önskvärd (ibid 1998:95). 

4.4.1 Sammanfattning   

Kapitlet visar på att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga nätverk. 

Skillnaderna ligger delvis i att män och kvinnor anser att nätverken har olika betydelser för 

dem. För männen är det storleken som har störst betydelse medan det för kvinnor är 

relationernas innehåll. För att hänvisa kapitlet till Granovetters tankegångar så tycks det alltså 
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vara så att män prioriterar svaga länkar inom nätverk, medan kvinnor prioriterar de starka. 

Vidare hävdar författaren att män och kvinnor utvecklar sina relationer i olika sociala rum, där 

männen utvecklar sina relationer utifrån fritidsintressen medan kvinnorna, och framförallt de 

med arbetsklassbakgrund, bygger samvaron kring hemmet och barnen.  Även inom akademin 

är det tydliga skillnader mellan hur män och kvinnor upplever det sociala stödet. Många 

kvinnor anser att det sociala stödet har haft en avgörande betydelse för deras framgång. En 

studie visar på detta i vilken slutsatsen är att kunniga och uppmuntrande lärare är viktiga för 

kvinnors framgång inom akademin. I kapitlet framgår det också att kvinnliga doktorander 

föredrar kvinnliga handledare. Anledningen är dels för att personkemin stämmer och för att 

kvinnor ”talar samma språk” men även för att det fanns en mer bekräftande respons och ett 

mer bekräftande samspel mellan kvinnliga doktorander och handledare än mellan manliga 

handledare och kvinnliga doktorander. Vidare tycks kvinnliga handledare ägna mer tid och 

omsorg åt sina doktorander än de manliga till skillnad från de kvinnliga doktoranderna med 

manliga handledare, som ofta upplevde att de fick dålig feedback. Andra forskare menar å 

andra sidan att de kvinnor som hade haft en kvinnlig handledare i större utsträckning lämnade 

akademin än de som hade haft en manlig. Anledningen var att de blev medvetna om vilka 

svårigheter de möter som kvinnor inom akademin. En genomgående slutsats i de olika 

studierna är dock att handledarna har en stor betydelse för huruvida kvinnor fortsätter inom 

akademin eller inte. För att som avslutning knyta an till min frågeställning om vilka 

skillnaderna är mellan manliga och kvinnliga nätverk, så är det tydligt att kvinnor anser att det 

sociala stödet är av stor betydelse för en fortsatt karriär eller inte. Kvinnor lägger som det 

konstaterades tidigare, vikten vid relationernas innehåll. Nätverken ska vara stödjande. Vidare 

tycks det vara mer självklart att stödja de manliga forskarna än de kvinnliga. Det verkar som 

att män, i större utsträckning än kvinnor, har bättre tillgång till redan etablerade och då oftast 

manliga nätverk. Kvinnor kan inte lika självklart räkna med att få stöd och uppmuntran inom 

akademin som män kan. Dock är forskarna oeniga om hur man ska få bukt med problemet. 

Wennerås och Wold framhåller att vissa universitet har tillsatt vissa ”jämställdhetsåtgärder” 

för att få bukt med snedfördelningen inom akademin. Några av dessa ”åtgärder” är bland 

annat mentorsprogram för kvinnor. De anser att detta inte är en passande åtgärd inom statlig 

och kommunal verksamhet, där i stället meriter och inte de personliga kontakterna ska vara de 

rådande. De menar också att dessa ”åtgärder” hjälper till att befästa vissa myter som att 

kvinnors dåliga självförtroende eller att familj och barn skulle vara orsaken till problemet, i 

stället för att ändra tjänstetillsättningsprocessen.    
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5 Sammanfattande slutsatser och diskussion 

I detta avslutande kapitel kommer slutsatser och en diskussion att presenteras utifrån 

studiens resultat. Det finns därför än en gång skäl till att påminna läsaren om studiens syfte 

och frågeställning. Uppsatsens syftar till att undersöka varför män har mer framgång än 

kvinnor inom akademin. Den teoretiska utgångspunkten är att nätverken har betydelse för 

individers framgång och utifrån denna kan det antas att kvinnor som grupp har andra nätverk 

än män som grupp. Frågeställningen som ligger till grund för uppsatsen är; vilka är 

skillnaderna mellan manliga och kvinnliga nätverk? 

5.1 Fortfarande ojämnt mellan män och kvinnor  

Genom studien har det blivit märkbart att det är en rad faktorer som ligger till grund för 

kvinnornas låga andel bland de högre befattningarna inom akademin. Studien utgår ifrån 

antagandet att kvinnor som grupp har andra nätverk än män som grupp. Detta arbete har visat 

att det är allt för enkelt att, utifrån den litteratur som har studerats, förklara kvinnornas låga 

andel bland de högre tjänsterna inom akademin, genom att hänvisa hela förklaringen till män 

och kvinnors nätverk. För att förtydliga detta något så är det ingen av de studerade 

rapporterna som har visat på enbart ett sådant samband. Inte heller är det någon utav 

rapporterna som har visat på att den främsta förklaringen till problemet skulle bero på mäns 

och kvinnors skilda nätverk, men däremot kan det konstateras att nätverken har betydelse i 

problemet och för individers framgång.   

Anledningen är dels för att många av de kvinnliga informanterna anser att de har kunnat 

urskilja att de manliga nätverken inom akademin, hjälper männen i karriären. Studier visar 

också på att barn till föräldrar som själva har forskat går vidare till en forskarkarriär i större 

utsträckning än de som har en förälder som inte har forskat. Det kan även konstateras att 

kvinnor och då främst kvinnliga doktorander, anser att är bättre att ha en kvinnlig handledare 

än en manlig. Orsakerna är bland annat för att kvinnorna anser att de talar ”samma språk”. En 

annan tolkning är att kvinnliga handledare ägnar mer tid och omsorg åt sina doktorander och 

att de känner mer ansvar än sina manliga handledare (Hanström 1996:88), vilket uppskattas 

av kvinnor i och med att de, enligt en studie, anser att relationernas innehåll är det mest 

betydelsefulla för välbefinnandet (Espwall 2001:12). Däremot visar en annan studie på att de 

kvinnor som bara hade kvinnliga handledare, avlänkades i snabbare takt från akademin än de 

som hade haft manliga. Anledningen var för att de blev medvetna om kvinnors besvärliga 
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situation inom akademin i snabbare takt än vad de skulle ha blivit ifall de hade haft en manlig 

handledare (Olsson 1999:73).  

De studerade rapporterna visar också på att akademin tycks genomsyras av vissa 

”föråldrande” synsätt, som leder till att kvinnor inte står sig lika bra som män inom den 

akademiska världen. En av dessa ”föråldrade synsätt” är att kvinnor diskrimineras i den 

bemärkelsen att män får mer tid och förutsättningar att ägna sig åt forskning, medan kvinnor 

förutsätts ägna mer tid åt de sociala bitarna. Detta kan bli till nackdel för kvinnor i och med att 

de inte hinner producera lika mycket forskning som sina manliga kollegor och därför får 

svårigheter i att meritera sig till högre tjänster. Detta är inte bara ett slöseri med resurser och 

kompetens, utan det är även viktigt för att nå ett jämställt samhälle att män och kvinnor har 

samma chanser till att nå högre befattningar inom akademin. Det finns skäl att anta att många 

kompetenta kvinnor som egentligen skulle vilja fortsätta med forskning faller bort eller slutar 

med forskning tidigare än vad de önskat. En av anledningarna kan vara för att akademin 

präglas av en kultur där man helst ska vara en obunden man som kan ägna nästan all sin tid åt 

forskning. Detta kan vara svårt för kvinnor som också vill bilda familj och skaffa barn under 

tiden de forskar. Därför menar en del forskare att den så kallade ”grabbkulturen” inom 

akademin måste försvinna. Det måste vara möjligt att göra en långsammare karriär, vilket kan 

innebära att man genomför sin doktorsavhandling under längre tid än de fyra år som nu är 

normen. En av anledningarna till varför universiteten vill ha en snabb genomströmming av 

doktorander kan härröras ur ekonomiska aspekter. Ett åtgärdsförslag skulle vara om 

regeringen satsade mer pengar på forskning inom universitet och högskolor.  

5.2 Akademin genomsyras av vissa myter  

Vidare visar en del av det studerade materialet att universitetsvärlden präglas av vissa 

myter. En av dessa är att familj och barn skulle göra kvinnor mindre produktiva. Detta är 

någonting som efter studien kan avfärdas som en myt, då forskning visar på att kvinnliga 

forskare med familj barn är minst lika produktiva som de utan barn. Wennerås och Wold 

hävdar bland annat att det finns en rad myter som cirkulerar inom universitetsvärlden kring 

varför det är så få kvinnor på högre positioner inom akademin. Det tycks vara så att det 

många gånger är enklare att hänvisa fenomenet till kvinnorna själva än att se över hur 

tjänstetillsättningar och anslag beviljas anser de. De framhåller att i och med att problemet 

många gånger hänvisas på kvinnorna själva, så har en del universitet tillsatt vissa 

”jämställdhetsåtgärder” för att få bukt med problemet. Dessa åtgärder, menar de, främjar bara 

myterna om att kvinnors dåliga självförtroende och att familj och barn skulle vara orsaker till 
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att kvinnor inte står sig lika bra vid tjänstetillsättningar som män. De anser att 

mentorsprogram inte är önskvärda åtgärder inom statlig och kommunal verksamhet, utan att 

detta tillhör näringslivet där tjänster tillsätts på grund av att man innehar de ”rätta” personliga 

egenskaperna och inte så mycket på grund av sina meriter. De menar att mentorsprogram 

medför att det finns vissa ”oskrivna regler” och att de personliga kontakterna får en oönskad 

betydelse vid tjänsttillsättning vilka, enligt dem, inte är önskvärda konkurrensmedel inom 

kommunal och statlig verksamhet där meriter ska vara det egentliga konkurrensmedlet.  

I och med att dessa ”åtgärdsprogram” har tagits i anspråk på vissa universitet, vilket också 

innebär att de hjälper till att befästa dessa myter, så kan det därför finnas skäl till 

ifrågasättande om nätverken kanske har en oönskad betydelse vid tjänstetillsättningar inom 

akademin? ”Åtgärdsprogrammen” har genomdrivits i ett led för att få bukt med kvinnors 

dåliga självförtroenden samt att ge kvinnor de rätta ”verktygen” för att ta sig fram inom 

vetenskapssamhället enligt Wennerås och Wold. Varför finns sådana ”åtgärdsprogram” om all 

tjänstetillsättning enbart skulle baseras på meriter? Det finns därför skäl att ställa sig bakom 

påståendet som Wennerås och Wold framhåller, om att dessa ”åtgärder” hjälper till att befästa 

vissa myter. Vetenskapssamhället lägger på ett sådant sätt skulden på någon annan än de 

själva. I stället för att rannsaka och granska sina egna bedömningsrutiner av tjänster och 

anslag, så sätts skulden på kvinnorna. Att föra över skulden på någon annan i stället för att 

granska sig själv, är en allt för enkel och inte alls önskvärd åtgärd mot ett problem i denna 

omfattning.  

5.3 Nätverkens betydelse  

För att än en gång knyta an problemet med studiens teoretiska utgångspunkt som är att 

nätverken har betydelse för individers framgång och att man utifrån det kan anta att kvinnor 

som grupp har andra nätverk än män som grupp, så är det allt för enkelt att förklara 

kvinnornas låga andel bland de högre tjänsterna inom akademin, genom att hänvisa hela 

förklaringen till män och kvinnors nätverk. Däremot kan det konstateras att nätverken har 

betydelse för en individs framgång.  

Denna studie har bland annat visat på att barn till föräldrar som tidigare har forskat, 

fortsätter med forskning i större utsträckning än de som inte har haft föräldrar som har forskat. 

Många av studierna har även påvisat att det är tack vare stöd från bland annat lärare och 

familjen, som har gjort att många av kvinnorna har fortsatt med forskning.  

Granovetter anser att man som individ har ett stort försprång i en karriärstege just för att 

man känner många, och framförallt stödjande, människor. Granovetter menar bland annat att 
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det är större sannolikhet att bekanta tipsar varandra om jobb än vad nära vänner gör. Den låga 

kvinnoandelen på högre positioner inom akademin kan kanske delvis härröras utifrån detta av 

den anledningen att sociala nätverk tycks ha olika betydelse för män och kvinnors 

välbefinnande? Utifrån mitt teoretiska antagande om att kvinnor som grupp har andra nätverk 

än män som grupp och studiens frågeställning, vilka är skillnaderna mellan manliga och 

kvinnliga nätverk, så anser män att storleken på nätverken har störst betydelse för deras 

välbefinnande, medan kvinnorna anser att det är relationernas innehåll som är det mest 

betydelsefulla (Espwall 2001:12). I och med att det finns en sådan stor andel män inom 

universitetsvärlden och inom forskningsråden så finns det därför skäl att anta att många 

kvinnor saknar positiva förebilder på högre positioner och/eller kvinnor som kan hjälpa dem i 

karriären. De kanske inte prioriterar nätverkskontakter i samma utsträckning som män, i och 

med att män i större utsträckning tycker att storleken på nätverket har störst betydelse för 

välbefinnandet.  

Denna studie har bland annat visat på att en del långvariga vikariat inom universiteten inte 

utlyses via öppen konkurrens. Det finns skäl att anta att vid de tillfällen då sådana tjänster 

eller de tjänster som tillsätts av forskningsråden, med vetskapen om att det är en sådan låg 

kvinnoandelen inom dessa, att sannolikheten är större att en sådan tjänst tillfaller en man än 

en kvinna. Männen prioriterar kanske nätverkskontakter mer än kvinnor och lär på ett sådant 

sätt känna folk inom forskningsråden och får kanske snabbare tips om en tjänst som inte 

utlyses via öppen konkurrens, än kvinnor? Om då männen inom forskningsråden tillsätter 

kandidater med män i åtanke eller efter manliga preferenser så är därför chansen större att en 

sådan tjänst tillfaller en man än en kvinna. I rapporten som omfattar det faktum att barn till 

forskande föräldrar går vidare i större utsträckning än de med föräldrar som har en annan 

utbildning, menade författaren att det var en lika stor andel kvinnor som män, som gick vidare 

till en karriär som forskare. Dryler ansåg att dessa barn säkert har fått mycket stöd och 

uppmuntran hemifrån att fortsätta med sina studier. Föräldrarna har visat att man inte behöver 

vara extra speciell för att klara av att forska. Detta kan vara en betydande orsak för huruvida 

man fortsätter med forskning eller inte. Hon konstaterar också att dessa barn är särskilt 

duktiga på att ”hålla sig kvar i det där röret” (Dryler 2006:82). Hon anser även att det kan 

förmodas att föräldrarna har överfört kunskap till sina barn om hur de ska gå till väga med sin 

karriär. Hon antar delvis och ställer sig frågande, om barn till föräldrar med forskarutbildning 

kanske också får en hjälpande hand på vägen (ibid 2006:82). Enligt Dryler har dessa barn 

sannolikt också en bättre överblick än andra över de tillvägagångssätt som kan bereda vägen 

för en forskarkarriär (ibid 2006:83). För att tillämpa Granovetters teori kring starka och svaga 
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länkar så menar han att ju starkare länken eller banden mellan två individer är, desto mer lika 

är de varandra. Granovetter visar på ett exempel där individerna A, B och C har någon 

relation till varandra. Han menar att ifall individ A har ett starkt band (länk) med B och de i 

sin tur är väldigt lika varandra, samtidigt som A och C har samma starka band (länk) mellan 

dem, så skulle det mest troligt innebära att B och C är lika varandra. Resultatet av detta skulle 

bli att de till stor sannolikhet utvecklade någon typ av vänskap mellan dem ifall de skulle 

träffas (Granovetter 1978:1362). Sannolikheten är därför stor att de föräldrar som har forskat 

”känner” till forskningsmiljön och därför vet hur de ska ta sig fram i den. Denna kunskap 

överför de troligtvis till sina barn som därför lättare lär sig förstå ”forskarkulturen”. Dessa 

barn är troligtvis även lika sina föräldrar och har de då haft föräldrar som forskar så trivs de 

kanske bättre i en forskarmiljö än vad de med föräldrar som har annan utbildning gör. Detta är 

ett antagande som jag inte har några som helst belägg för, men i verkligheten är det ju så att 

inom vissa universitetsutbildningar så studerar människor från samma släkt samma 

utbildning. En sådan utbildning är exempelvis läkarprogrammet. Detta kanske även kan 

tillämpas på varför män tenderar att välja män? För att hänvisa till Granovetters tankegångar 

så antar vi att en man är nära vän med en man, som i sin tur är väldigt nära vän med en annan 

man. Sannolikheten att de båda männen med samma vän trivs mycket bra ihop, är därför stor. 

Vidare vet vi att män tenderar att prioritera nätverkskontakter och att de anser att storleken på 

nätverket är det som ger störst tillfredställelse, medan kvinnorna anser att det är relationernas 

djup. Med vetskapen om att män tenderar att välja män, som bland annat Sjögren och 

Boschini hävdar i sin studie, och att män anser att det ger en stor tillfredställelse med ett stort 

nätverk, är det därför inte en helt uteslutande tanke att männen, som i regel är i majoritet inom 

råden, väljer andra män för tjänster och anslag. Därför skulle en åtgärd för att få fler kvinnor 

på högre positioner inom akademin vara, och som många av forskarna i denna studie anser, att 

få in fler kvinnor i forskningsråden. Genom en sådan åtgärd blir det inte lika stor fokusering 

på könet utan det blir viktigare med personens kompetens och dess meriter. Ett annat 

åtgärdsförlag är också att låta de kvinnliga forskarna ägna sig åt forskning i lika stor 

utsträckning som deras manliga kollegor, för att på så sätt kunna uppvisa likvärdiga meriter 

som männen. Det blir då mer angeläget om att titta på huruvida personen är komptent eller 

inte för tjänsten, än på vilket kön personen har. Enligt Wennerås och Wold är det just 

meriterna som är det önskvärda konkurrensmedlet inom statliga och kommunala 

verksamheter och inte de personliga kontakterna, som idag kanske har en allt för avgörande 

betydelse när det gäller tjänstetillsättningen inom Sveriges universitet och högskolor?       
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