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SAMMANFATTNING

Denna studie fokuserar lektorers karriärutveckling vid Luleå tekniska universitet (Ltu). Det är 
en uppföljning av en tidigare studie av karriärstrukturer vid universitetet, som baserades på 
tjugo djupintervjuer med doktorander och lärare, där såväl adjunkter, lektorer och professorer 
finns representerade. Den tidigare studien syftade till att öka förståelsen för doktoranders och 
lärares upplevelse av karriärstrukturen, samt deras möjligheter och hinder att avancera vid 
universitetet. Studiens resultat visar att möjligheter och hinder upplevs variera beroende på kön 
och att män uppfattas väga tyngre än kvinnor i karriärstrukturen vid Ltu. I denna 
uppföljningsstudie kompletteras det tidigare empiriska materialet med tolv djupintervjuer med 
lektorer (6 kvinnor, 6 män). Syftet är att undersöka hur lektorer uppfattar karriärutveckling vid 
Ltu, samt vilka möjligheter och hinder de upplever påverka deras fortsatta karriär. Båda dessa 
studier har initierats och finansierats av Luleå tekniska universitet inom ramen för IDAS lokala 
jämställdhetsarbete. Målsättningen med arbetet inom IDAS är att öka andelen kvinnor på 
ledande positioner, eftersom kvinnor är tydligt underrepresenterade på dessa positioner vid 
universitetet. Resultatet av denna uppföljningsstudie visar att lektorer, både kvinnor och män, 
uppfattar bristen på tid för att forska som ett påtagligt karriärhinder. En bidragande orsak till 
detta anses vara splittrade arbetsuppgifter, som medför att det är svårt att finna 
sammanhängande tid för forskning och meritering. Studien visar även att lektorer anser att det 
råder olika förutsättningar för karriärutveckling beroende på faktorer som fakultetstillhörighet, 
verksamhetsområde och kön. Skillnader mellan teknisk och filosofisk fakultet lyfts fram, till 
fördel för teknisk fakultet. Universitetets tekniska profilering upplevs främja karriären för 
individer som är verksamma inom universitetets prioriterade områden, medan de som inte 
passar in i den tekniska profilen upplever att de hindras i sin fortsatta karriärutveckling. Utifrån 
intervjuberättelserna kan vi dra slutsatsen att karriärutveckling är könsmärkt, där kön kan vara 
såväl en främjande som hindrande faktor för fortsatt karriärutveckling. Både kvinnor och män 
menar att såväl negativ som positiv särbehandling förekommer vid universitetet och att denna 
särbehandling ibland kan härledas till kön. Universitetets strategiska satsning på 
kompetensutveckling för underrepresenterat kön är ett exempel på en faktor som är relaterad 
till kön och kan påverka karriärutvecklingen. Andra faktorer som kommer fram är att män i 
högre grad har forskningsfokus, som innebär bättre möjligheter till karriärutveckling, till 
skillnad från kvinnor som ofta har undervisningsfokus, som inte värderas lika högt i 
meriteringssammanhang. En annan faktor som upplevs påverka möjligheterna att avancera 
karriärmässigt är ansvarsfördelningen i hemmet. Både kvinnor och män menar att kvinnor ofta 
har huvudansvaret för arbete i hemmet och barn och ett flertal kvinnor med små barn uppger att 
de arbetar deltid, medan samtliga män, oavsett om de har små barn eller inte, arbetar heltid. 
Detta kan i sin tur till viss del förklara könsrelaterade löneskillnader, till mäns fördel. I övrigt 
visar studien att kvinnor uppfattas ha ett sämre nätverk jämfört med män, vilket kan påverka i 
både rekryterings- och befordringssammanhang.
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INLEDNING 

Denna studie om karriär och kön avser att komplettera en tidigare studie av karriärstrukturer 
vid Luleå tekniska universitet, vars syfte var att söka förståelse för hur doktorander och lärare 
uppfattar karriärmöjligheter respektive hinder mot avancemang vid Luleå tekniska universitet. 
Resultatet av den tidigare studien redovisas i forskarrapporten ”Att vara man väger tyngre”
och visar bland annat att män gynnas av karriärstrukturen vid Luleå tekniska universitet 
(Källhammer & Fältholm, 2007). Denna studie är en uppföljningsstudie av lektorers 
uppfattning av betydelsen av kön vid karriärutveckling. Både den tidigare kartläggningsstudien 
av karriärstrukturer och denna uppföljningsstudie är initierade och finansierad av Luleå 
tekniska universitet inom ramen för universitetets lokala jämställdhetsarbete inom IDAS1.
Sedan år 2004, när IDAS fick anslag från Utvecklingsrådet, har olika nationella och lokala 
aktiviteter genomförts för att identifiera och stödja disputerade kvinnor inom akademin som 
vill åta sig ledande positioner. IDAS, som står för Identification 2 (I), Development 3 (D),
Advancement 4 (A) och Support (S), kan beskrivas som en arbetsmodell bestående av olika steg 
för att nå en jämnare könsfördelning på ledande positioner inom akademin5(IDAS, 2008). 

Bakgrund 

Sverige uppfattas ofta som ett föregångsland när det gäller jämställdhet, men trots detta finns 
det områden där kvinnor och män är långt ifrån jämställda. Vetenskap och högre utbildning är 
ett område där kvinnor upplever det svårt att ta sig fram (Högskoleverket, 2008a; Källhammer 
& Fältholm, 2007; Markusson Winkvist, 2004; Mähckel, 2003). Det finns många argument till 
varför jämställdhet inom akademin är viktigt. Pettersson (2000) menar att det finns både en 
kvantitativ och en kvalitativ aspekt av jämställdhet. Kvantitativ jämställdhet innebär att det är 
jämn antalsmässig fördelning mellan könen. En måttstock är den så kallade 60/40-principen, 
som innebär att en organisation anses vara kvantitativt jämställd när det underrepresenterade 
könet motsvarar minst fyrtio procent av det totala antalet. Kvalitativ jämställdhet handlar om 
att tillvarata kunskap och erfarenhet från båda könen. Trots att statistik visar att kvinnor 
generellt har bättre studieresultat på gymnasieskolan och dominerar på grundutbildningsnivå 
(64 %) är män i majoritet på höga akademiska positioner. Redan i övergången till 
forskarstudier tappar kvinnor sitt försprång (kvinnor 49 %, män 51 %) och ju högre upp i den 
akademiska hierarkin, desto lägre är andelen kvinnor. Detta är speciellt tydligt bland landets 
drygt fyra tusen professorer, där andelen kvinnor som är professorer endast motsvarar arton 
procent (Högskoleverket, 2008a; SCB, 2007). Könsfördelningen vid akademin kan liknas vid 
en avsmalnande pyramid där pyramidens bas motsvarar grundutbildningsnivå, som domineras 
av kvinnor, men högre upp i pyramiden, bland lektorer och professorer, återfinns betydligt färre 
kvinnor än män. Ett annat sätt att beskriva den akademiska karriären är i termer av ”the leaky 
pipeline”, en liknelse av en läckande pipeline som är så konstruerat att kompetenta kvinnor 
lämnar akademin i större utsträckning än män på grund av begränsade karriärmöjligheter 
(Charapkowiska & Wold, 2004; Högskoleverket, 2008a; Wahl, Holgersson, Höök & Linghaug, 
2001).

1 IDAS är ett chefs och ledarutvecklingsprogram inom högskolan som bildades år 2000 på initiativ av Sveriges 
universitets- och högskoleförbund (SUHF). 
2 Identification syftar till att identifiera kvinnor på akademiska poster och skapa sk. ”kvinnobanker”. 
3 Development omfattar aktiviteter för att främja utvecklingsmöjligheter, såsom exempelvis nätverk, 
ledarutvecklings- och mentorprogram, samt karriärrådgivning. 
4 Advancement fokuserar på avancemang och går ut på att föra fram ledarkandidater genom rekryteringsprocesser.  
5 Support innebär olika stödformer till individer med ledande positioner. 
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Könsfördelningen skiljer sig dock mellan olika ämnesområden och mellan olika högskolor och 
universitet beroende på lärosätenas inriktning. Malmö högskola var år 2007 det lärosäte i landet 
med den högsta andelen kvinnor bland sina professorer (33 %), vilket är betydligt bättre än 
rikssnittet (18 %). Även bland lektorerna vid Malmö högskola är andelen kvinnor (48 %) 
avsevärt bättre än nationellt (38 %). En bidragande förklaring till den höga andelen kvinnor vid 
Malmö högskola är att det är en av landets största lärarutbildning. Vid högskolan bedrivs även 
omfattande utbildning och forskning inom områdena vård och omsorg, vilket är områden där 
kvinnor traditionellt är välrepresenterade. Vid högskolan på Gotland råder det däremot total 
mansdominans bland professorerna, samtliga nio professorer är män (100 %). Av lektorerna är 
cirka en tredjedel kvinnor (29 %) och resterande lektorer män (71 %). Handelshögskolan i 
Stockholm är ett annat lärosäte där könsfördelningen bland professorerna är mycket ojämn 
mellan män (95 %) och kvinnor (5 %). Vid lärosätet är fördelningen mellan könen något bättre 
bland lektorer (män 83 %, kvinnor 17 %) (SCB, 2007).  

Vid tekniska högskolor eller universitet är det vanligtvis betydligt lägre andel kvinnor än män. 
Kungliga tekniska högskolan, KTH, och Chalmers tekniska högskola är exempel på lärosäten 
med mycket låg andel kvinnor, vilket är speciellt tydlig på högre positioner. Vid KTH 
motsvarar andelen kvinnor, som är professorer, endast cirka sex procent och vid Chalmers 
tekniska högskola cirka sju procent. Även andelen kvinnor som är lektorer är låg vid såväl 
KTH (19 %) som Chalmers tekniska högskola (18 %) (Högskoleverket, 2008a; SCB, 2007). 
Fokus för denna studie är Luleå tekniska universitet, som inte är något undantag avseende 
ojämn könsfördelning. Lokal statistik visar att av universitetets professorer6 (149 stycken) 
motsvarar andelen kvinnor tolv procent. Även bland docenter (ett fyrtiotal) är könsfördelningen 
sned mellan kvinnor (24 %) och män (76 %). Av universitetslektorerna (184 stycken) är 
andelen kvinnor något högre (28 %). Lägre ned i den hierarkiska strukturen är fördelningen 
mellan könen mer jämn. Bland forskarstuderande med doktorandanställning (641 stycken) är 
fördelningen trettiosex procent kvinnor och sextiofyra procent män. På doktorandnivå skiljer 
sig andelen kvinnor dock markant mellan olika fakulteter. Vid teknisk fakultet finns fler 
doktorander (228 stycken) än vid filosofisk fakultet (39 stycken). Män dominerar bland 
doktoranderna vid teknisk fakultet (73 %), medan kvinnor dominerar bland doktorander vid 
filosofisk fakultet (69 %). Av universitetsadjunkterna7 (262 stycken) är andelen kvinnor till och 
med något högre (55 %) än andelen män (45 %). Av övriga anställda (542 stycken) är mer än 
hälften kvinnor (56 %) och av det totala antalet anställda (1 473 personer) är majoriteten 
kvinnor (69 %). Sammanfattningsvis går det utläsa av statistiken att ju högre upp i den 
vetenskapliga hierarkin vid Luleå tekniska universitet, desto lägre är andelen kvinnor (Luleå 
tekniska universitet, 2008), vilket som sagt kan illustreras som en avsmalnande pyramid.  

En bidragande orsak till ojämställdhet kan vara att kvinnor upplever att de möter strukturella 
hinder mot karriärutveckling, något som brukar liknas vid ”glastak” och ”glasväggar” (SOU, 
1998: 003; Tibblin, 1994; Morrison, White & Van Vekeso, 1987). I rekryteringssammanhang 
kan det ses som slöseri med resurser, att inte nyttja både kvalificerade kvinnor och män, vilket 
blir speciellt påtagligt vid ett förestående generationsskifte. Nationell statistik visar att cirka 
sextio procent av landets professorer är 55 år eller äldre, varav nästan hälften av dem är mellan 
55-64 år och nio procent är 65 år eller äldre (Högskoleverket, 2008a; SCB, 2007). Arbetsgivare 
är ansvariga att främja jämställdhet genom att se till att arbetsuppgifterna lämpar sig för både 
kvinnor och män, att föräldraskap är förenligt med arbete, samt främja en jämn fördelning 
mellan kvinnor och män vid kompetensutveckling, avancemang och rekrytering.  

6 Andelen professorer omfattar även befordrade professorer 
7 Universitetsadjunkter är universitetslärare som inte disputerat 
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Luleå tekniska universitet bedriver ett aktivt arbete för att främja jämställdhet och 
karriärutveckling. Nedan beskrivs några exempel på åtgärder som universitetet vidtagit (Luleå 
tekniska universitet, 2007).

Jämställdhetsmål  
Det finns uppställda jämställdhetsmål för universitet och högskola, bland annat mål avseende 
andelen kvinnor bland rekryterade och befordrade professorer. Luleå tekniska universitets 
målsättning är att fördelningen mellan kvinnor och män ska ligga inom fyrtio och sextio 
procent, det vill säga det underrepresenterade könet ska motsvara minst fyrtio procent, på alla 
typer av befattningar inom organisationen. När det gäller andelen kvinnor bland nyanställda 
och befordrade professorer har Luleå tekniska universitet ett uppdrag av regeringen att minst 
femton procent av nyanställda eller befordrade professorer mellan 2005-2008 ska vara kvinnor. 
Mellan 2005-2007 har universitetet anställt eller befordrat trettiosju professorer varav nio 
kvinnor (24 %).

Lokalt jämställdhetsarbete 
Luleå tekniska universitet bedriver ett lokalt jämställdhetsarbete inom ramen för ett projekt vid 
namn IDAS, som nämns ovan. Det är ett chefs och ledarförsörjningsprogram, som avser att 
stödja kvinnor att avancera inom akademin. Universitetet har även ett lokalt IDAS-nätverk för 
disputerade kvinnor, som årligen arrangerar ett antal aktiviteter/seminarier, samt 
utbildningsdagar i karriärplanering. I övrigt bedrivs systematisk karriärplanering för 
doktorander och utbildning för anställningsnämnder avseende exempelvis intervjuteknik, 
personbedömning och jämställdhet. 

Strategiska medel för underrepresenterat kön 
Våren 2006 påbörjade universitetet en medveten satsning på underrepresenterat kön genom att 
avsätta strategiska medel för kompetensutveckling för individer av underrepresenterat kön. 
Universitetet avser att öka andelen kvinnor bland docenter och professorer genom att ge ett 
antal individer möjligheter att meritera sig till docent respektive professor med hjälp av så 
kallade ”meriteringsmedel” eller ”kompetensutvecklingsmedel”. Syftet är att bidra till ökad 
jämställdhet på höga akademiska poster. Denna satsning medfinansierades de tre första åren av 
EU: s strukturfonder.

Forskarskola för kvinnor 
Fjärde omgången av en forskarskola för kvinnor pågår vid Luleå tekniska universitet. Den 
syftar till att bidra till att fler kvinnor fortsätter karriären inom akademin efter doktorsexamen, 
vilket på sikt ska ge fler kvinnliga handledare, professorer och ledare vid universitetet. 
Forskarskolan omfattar studier i bland annat ledarskap, kommunikation, retorik 
forskningsfinansiering, och vetenskapsteori med genusperspektiv. Forskarskolan syftar också 
till att bidra till etablering av nätverk.

Ledarutvecklingsprogram och nätverk 
Luleå tekniska universitet har sedan 2001 ett ledarutvecklingsprogram som riktar sig till ledare 
såsom prefekter, universitetsledning, professorer, avdelningschefer, administrativa chefer, samt 
framtida presumtiva ledare. Ledarutvecklingsprogrammet innehåller bland annat utveckling av 
eget ledarskap, kommunikation och samarbete, samt konflikthantering. Ledare som deltar eller 
tidigare deltagit i universitetets ledarutveckligsprogram bildar könsblandade nätverk, vilket är 
värdefullt eftersom flera kvinnor uttrycker att det är svårt att få tillträde till ”manliga slutna 
nätverk”.
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Nyfiken på ledarskap och lär känna ditt universitet  
”Nyfiken på ledarskap” och ”Lär känna ditt universitet” startade i februari 2006 med syfte att 
synliggöra kvinnor som framtida ledare för att underlätta långsiktig ledarförsörjning. Denna 
satsning innehåller till exempel nätverksmöten, seminarier, studiebesök i beslutande organ, 
samt ”coaching”. Inom denna ledarutvecklingssatsning har bland annat den tidigare studien av 
karriärstrukturer (Källhammer & Fältholm, 2007) presenterats och jämställdhet diskuterats.  

Introduktion för nya och nuvarande chefer 
Luleå tekniska universitet anordnar en faktabaserad introduktion eller grundutbildning för nya 
och nuvarande chefer som fokuserar kring frågor såsom; vad styr oss som myndighet, 
organisation och ledarskap, förvaltningsrätt och ledarens arbetsgivarroll. Prefekter och chefer 
inbjuds till en personlig introduktion. Universitetet satsar även på mentorprogram för kvinnor 
och män inom akademin som vill utvecklas som ledare, alternativt vill åta sig ledande uppdrag.  

Leda förändring
”Leda förändring” var ett projekt, som pågick år 2003-2005, som bestod av fem 
utvecklingsprogram i samverkan med näringsliv och offentlig sektor i länet. Projektet 
finansierads av EU:s strukturfonder, Länsstyrelsen och universitetet. Syftet var att öka andelen 
kvinnor i ledande positioner, utveckla ledarskapet och stärka samverkan mellan universitetet, 
näringslivet och offentlig sektor i länet. Cirka sjuttio nuvarande och potentiella ledare vid 
universitetet samt externa ledare deltog, vilka var relativt jämnt fördelade mellan könen.  

Handledarutbildning 
En gemensam handledarutbildning för båda fakulteterna bedrivs i syfte att utveckla och säkra 
kvaliteten på forskarutbildning med speciellt fokus på handledning. Denna utbildning är 
upplagd i tre steg; det första steget för disputerade och nya licentiater, det andra steget är en 
docentkurs, som är obligatorisk vid befordran till docent och det tredje steget vänder sig till 
professorer och ämnesföreträdare. Vid handledarutbildningen har bland annat studien om 
karriärstrukturer vid Ltu (Källhammer & Fältholm, 2007) presenterats och jämställdhet 
diskuterats.

Trots ett aktivt jämställdhetsarbete vid universitetet råder en tydlig mansdominans på högre 
positioner, exempelvis bland lektorer, docenter, professorer och bland prefekter. Detta har 
bland annat föranlett denna studie av karriärutveckling vid Luleå tekniska universitet.

Syfte 

Studien syftar till att öka förståelsen för hur lektorer upplever karriärutveckling vid Luleå 
tekniska universitet. Möjligheter och stöd som upplevs gynna en karriär lyfts fram likväl som 
upplevda hinder och motstånd mot karriärutveckling. Utifrån studiens resultat föreslås ett antal 
konkreta åtgärder som avser att främja lektorers fortsatta karriärutveckling vid universitetet och 
minska det fenomen som kallas ”the leaky pipeline”, som innebär att fler kvinnor än män 
lämnar universitetet. Syftet har preciserats genom att formuleras som tre frågor;  

Hur uppfattar lektorer karriärutveckling vid Luleå tekniska universitet? 

Vilka möjligheter respektive hinder upplever lektorer påverkar fortsatt karriärutveckling 
vid Ltu? 

Vilka förändringsåtgärder kan föreslås, utifrån den empiriska insamlingen vid Ltu, för 
att uppnå gynnsammare karriärutveckling?  
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Urval och metod

Denna studie är, som tidigare nämnts, en uppföljning av en tidigare genomförd studie av 
karriärstrukturer vid Luleå tekniska universitet. Den tidigare studien grundades på tjugo 
intervjuer med lärare och doktorander, varav åtta av dem var doktorander eller 
forskarstuderande (6 kvinnor, 2 män) och tolv var universitetslärare vid intervjutillfället (2005). 
Av de medverkande lärarna var fyra professorer (1 kvinna, 3 män), två lektorer (1 kvinna, 1 
man) och sex adjunkter (4 kvinnor, 2 män) (Källhammer & Fältholm, 2007). I denna 
uppföljningsstudie kompletteras det empiriska materialet med ytterligare tolv intervjuer med 
lektorer (6 kvinnor, 6 män). Denna studie är, liksom den tidigare studien, kvalitativ och enligt 
Merriam (1994) grundas en kvalitativ studie på tolkning och förståelse av det empiriska 
materialet. I såväl den tidigare studien (Källhammer & Fältholm, 2007) som denna 
uppföljningsstudie medverkar både kvinnor och män, vilket är relativt ovanligt i studier om 
jämställdhet. Ofta medverkar endast kvinnor när fokus är jämställdhet (Probert, 2005).

Inför intervjuarbetet i dessa studier gjordes ett strategiskt urval utifrån urvalskriterier såsom 
kön, ålder, befattning, fakultet, institution och avdelning för att nå ett brett urval av 
intervjupersoner. Bland de medverkande lektorerna finns representanter från såväl teknisk som 
filosofisk fakultet. Lektorerna arbetar vid olika institutioner och avdelningar vid universitetet, 
där det råder olika förutsättningar. Vid vissa av institutionerna och avdelningarna är det 
könsbalans, medan andra är kvinno- eller mansdominerade. En intressant iakttagelse i samband 
med urvalet av intervjupersoner var att det var betydligt svårare att finna män som ville 
medverka i studien. Detta blev speciellt tydligt när intervjuförfrågningarna skickades ut i 
samband med denna uppföljningsstudie. Målsättningen var att intervjua tio till tolv lektorer så 
jämnt fördelade som möjligt mellan könen. Av tio utskickade förfrågningar till kvinnor som är 
lektorer svarade åtta att de var intresserade att medverka, men två av dessa kunde först senare 
under hösten, vilket resulterade i sex intervjuer. På samma sätt skickades förfrågningar ut till 
män som är lektorer. Det krävdes dock drygt trettio förfrågningar för att få ihop sex 
medverkande män. Här kan man tydligt se en könsskillnad, men vi kan endast spekulera om 
orsaken. Kanske är kvinnor mer intresserade av genus och jämställdhetsfrågor och/eller så 
upplever män att de inte är berörda.  

Intervjuerna inom ramen för denna studie är semistrukturerade, vilket innebär att en 
intervjuguide har använts med i förväg uppställda områden och frågor. Intervjuguiden fungerar 
som en vägledning vid intervjutillfällena, men kompletteras vid behov beroende på den 
information som framkommer vid intervjuerna. Detta tillvägagångssätt optimerar möjligheterna 
att få svar på forskningsfrågorna och därigenom uppfylla syftet med studien, i detta fall nå 
fördjupad kunskap och förståelse för hur lektorer uppfattar karriärutveckling vid Luleå tekniska 
universitet. Intervjuerna ger en bild av lektorernas egen uppfattning av förhållanden och sig 
själva och citat används för att illustrera intervjupersonernas upplevelser. För att säkerställa 
anonymitet har intervjuunderlaget avidentifierats i samband med utskrift och endast befattning 
i kombination med kön anges i rapporten. 
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UNIVERSITETETS STRUKTUR 

Ett område som belyses i denna rapport är struktur, det vill säga organisationens uppbyggnad. 
En organisations struktur påverkar hur arbetsuppgifter fördelas och hur auktoritet organiseras 
hierarkiskt, samt vilka administrativa system för styrning, samordning och kontroll som 
tillämpas på arbetsplatsen (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Inom akademin råder det formellt en 
så kallad byråkratisk organisationsstruktur, som karaktäriseras av en tydlig hierarki där varje 
hierarkisk nivå har definierade uppgifter och befogenheter (Haikola, 2000). Fokus för denna 
studie är alltså Luleå tekniska universitet. Vid universitetet är universitetsstyrelsen, som 
företräds av universitetets rektor, det högst beslutande organet. Det finns två fakulteter, teknisk 
och filosofisk fakultet, samt en särskild nämnd för lärarutbildning, vilka fungerar som 
rådgivande organ till universitetsstyrelsen. Vid Luleå tekniska universitet finns tretton 
institutioner (se figur 1). Institutionerna företräds av så kallade prefekter (3 kvinnor, 10 män) 
och har olika underordnade avdelningar (Luleå tekniska universitet, 2007).

Figur 1: Luleå tekniska universitets organisation (Luleå tekniska universitet, 2007) 

Luleå tekniska universitet är uppbyggd av två vetenskapsområden, tekniskt och humanistiskt – 
samhällsvetenskapligt vetenskapsområde. Inom dessa vetenskapsområden finns sextionio olika 
forskningsämnen, femtiotre av dessa inom tekniskt vetenskapsområde och sexton inom 
humanistiskt - samhällsvetenskapligt vetenskapsområde. Flera intervjupersoner i denna studie 
menar att det råder hierarki mellan olika forskningsämnen och även mellan teknisk och 
filosofisk fakultet, till fördel för den tekniska fakulteten. En bidragande förklaring till varför 
den tekniska fakulteten uppfattas överordnad den filosofiska fakulteten kan vara att 
universitetet är ett tekniskt universitet där övriga områden ses som kompletterande. Luleå 
tekniska universitet har stärkt sin tekniska profilering och satsar på några prioriterade 
forskningsområden. De sex områden som universitetet i dagsläget anses som prioriterade är 
gruvteknik och metallurgi, hållbar resursanvändning, kundanpassat byggande, 
materialvetenskap, processIT, samt produktutveckling. Vidare satsar universitet även på 
utvecklingsområden, vilka är elektronisk kommunikation, entreprenörskap och management, 
hälsa, vård och välfärd, musik och teknik, samt produktionsutveckling och organisation (Luleå 
tekniska universitet, 2007).
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Ojämställd struktur

I intervjuerna kommer det fram att strukturen vid Luleå tekniska universitet inte uppfattas som 
jämställd mellan könen och inte heller jämställd ämnesmässigt. Upplevda könsskillnader 
illustreras exempelvis i följande citat:  

”Om man tar löner som exempel och jämför utbildning och löneläge, kvinnor och män 
 är det inte jämställt, det är ett tydligt exempel på att vi inte värderas lika” (lektor, 
kvinna).

I intervjuberättelserna lyfts även statusskillnader mellan olika forskningsämnen och 
fakulteter fram. Att universitetet har stärkt den tekniska profileringen upplevs påverka 
karriärutveckling, i positiv eller negativ bemärkelse beroende på inom vilket område 
intervjupersonerna är verksamma. En docent (man) menar att personer som inte är 
verksamma inom tekniskt verksamhetsområde kan hindras karriärmässigt av den tekniska 
profileringen vid Luleå tekniska universitet. Liknande uppfattningar illustreras i 
nedanstående citat:

”Det som jag upplever negativt är att profileringen på teknik har ökat, den tekniska 
sektorn ska stärkas strategisk på bekostnad av filosofisk fakultet. Områden avvecklas 
och läggs ned med motivering att de inte passar in i strategin”(docent, man). 

”Vi är ett tekniskt universitet och jag upplever detta som mer tärande än bidragande. 
Det är inte jämställt mellan fakulteter och ämnen utan råder en fakultetsmässig 
hierarki till fördel för t-sidan, exempelvis är studentpengen högre på tekniska kurser 
jämfört med på filosofiska kurser” (docent, man).

”Den tekniska fakulteten är den som är normgivande, den starka fakulteten om jag får 
uttrycka mig så, det finns mer pengar där och så vidare, medan den filosofiska 
fakulteten kommer i andra hand och inte har samma värde” (lektor, kvinna).

Studien visar således att det uppfattas råda olika förutsättningar vid olika fakulteter. 
Universitetet har en teknisk profilering och satsar mer på den tekniska sidan, vilket flertalet 
lektorer inom filosofisk fakultet lyfter fram som ett hinder för dem. Samtidigt görs speciella 
satsningar inom vissa områden för att stärka kompetensen, vilket exempelvis har skett vid 
Institutionen för hälsovetenskap, som ursprungligen var en vårdhögskola. I samband med att 
hälsovetenskap blev en del av universitetet förväntades lärare läsa kurser på magisternivå och 
sedan fortsätta med forskarstudier. Denna möjlighet till kompetensutveckling uppfattas som 
förmånlig, men det kan även upplevas pressande att ”tvingas” förkovra sig. Det har också 
gjorts särskilda satsningar på doktorander som finansierats med hjälp av fakultetsmedel. En 
intervjuperson tar upp att det är förspänt för doktorander som finansieras med fakultetsmedel 
jämfört med doktorander som finansieras med externa medel, vilket tydligt framkommer när 
han säger: ”De har en guldsits kan man säga, man går på sin adjunktslön och så får man 
forska åttio procent och undervisa tjugo procent, vilket är väldigt fördelaktigt” (docent, man).  

Diskriminerande struktur 

Flera kvinnor uppger att de känner sig diskriminerade. De menar att diskrimineringen 
exempelvis kan ta sig uttryck i form av skämt på kvinnors bekostnad och/eller isolering genom 
att kvinnor exkluderas från exempelvis sändlistor och möten.  
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Andra forskare som tar upp diskrimineringsproblematiken är bland andra Husu (2005) och 
Wahl med flera. (2001). Enligt Husu är diskriminering inom akademin ofta subtil och består 
många gånger av så kallade icke-händelser, vilket gör att denna typ av diskriminering är svår 
att upptäcka. Intervjuberättelserna inom ramen för denna studie vittnar om att det exempelvis 
förekommer diskriminering i rekryterings- och/eller befordringssammanhang. Kvinnor 
uppfattas inte i samma utsträckning som män blir rekryterade eller befordrade till höga 
akademiska positioner. Mäns dominans på höga akademiska poster speglas även i lokal 
statistik (Luleå tekniska universitet, 2008). Vidare uppfattas kvinnor få mindre 
forskningsutrymme och forskningsfinansiering och de uppger att de inte i samma utsträckning 
som män blir inbjudna till möten och/eller nätverk.  

Denna studie visar att lektorerna upplever skillnader mellan fakulteter till fördel för teknisk 
fakultet och skillnader mellan könen till fördel för män. Universitetets tekniska profilering 
upplevs främja karriären för individer som är verksamma inom universitetets prioriterade 
områden, medan de som inte passar in i den tekniska profilen upplever att de hindras i 
karriären. Studien visar att det är fler kvinnor än män som upplever att de hindras i karriären, 
vilket kan bero på att Ltu är ett tekniskt universitet och att fler män är verksamma inom teknisk 
fakultet medan kvinnor oftare är verksam inom filosofisk fakultet och på grund av detta 
hamnar kvinnor i högre utsträckning utanför de områden som universitetet prioriterar. 
Könsskillnader framkommer även när det gäller löner, även inom detta område till fördel för 
män.  

Strukturell förklaringsmodell 

I denna studie undersöks som sagt var betydelser av kön för karriärutveckling vid Luleå 
tekniska universitet. Kvinnors och mäns karriärvillkor uppmärksammas och problematiseras 
i analysen. En vanlig förklaring till varför det är så få kvinnor högre upp i den akademiska 
hierarkin är att kvinnor väljer bort karriär, andra förklaringar är att det finns hinder i 
strukturen (Kanter, 1977; Wahl, 1992). I denna studie ligger fokus på att finna strukturella 
förklaringar snarare än individuella förklaringar till den könsmärkta karriärstrukturen. Kanter 
var en av de första som behandlade män och kvinnors beteende ur ett strukturellt perspektiv. 
Vid analysen av det empiriska materialet används Kanters förklaringsmodell, som utgår ifrån 
strukturella förklaringar kopplade till faktorerna möjligheter, makt och antalsfördelning
mellan könen.  

Möjligheter 
En bra möjlighetsstruktur erbjuder, enligt Kanter, goda möjligheter att avancera inom 
organisationen, vilket i sin tur ofta leder till individer med höga ambitioner och bra 
självförtroende. Enligt Kanter omfattar organisationens struktur olika förutsättningar för 
karriärutveckling beroende på potentiella karriärsteg inom organisationen. Hon menar att det 
har skapats olika strukturer för könen, där kvinnors och mäns karriärmöjligheter skiljer sig 
åt. En liknande uppfattning blir uppenbar vid intervjuerna vid Luleå tekniska universitet, 
som visar att kön kan påverka karriärutvecklingen. Kanter anser att en könsmässig skillnad 
kan urskiljas avseende karriärutveckling där män ofta har goda karriärmöjligheter, medan 
kvinnor däremot ofta fastnar i karriären i så kallade karriärmässiga återvändsgränder, ”dead 
end works”, som kan leda till passivitet och begränsade ambitioner, på grund av att individer 
bedömer att det ändå inte leder någon vart karriärmässigt. I denna studie kommer det fram 
att kvinnor vid Luleå tekniska universitet också upplever att de hamnar i karriärmässiga 
återvändsgränder.
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Makt
Makt är, enligt Kanter, människors möjligheter att mobilisera resurser, vilket bland annat 
påverkas av individens position i organisationen. Olika hierarkiska nivåer och positioner i en 
organisation ger upphov till olika möjligheter att agera inom organisationer. Makt kan, enligt 
Kanter, exempelvis uppnås genom synliggörande av prestationer, vilket kan leda till så kallade 
maktpositioner. I denna studie blir det uppenbart att män dominerar på maktpositioner högre 
upp i den hierarkiska strukturen inom universitetet. Kanter menar att makt även kan nås genom 
allianser och stöd från individer högre upp i hierarkin, vilka hon kallar ”office uncles”. Kanter 
anser att stöd från så kallade ”office uncles” är speciellt viktigt för kvinnor för att dessa inte ska 
fastna i maktlösa positioner, det vill säga positioner med ansvar men utan befogenheter och 
resurser.  

Antal
Enligt Kanter påverkar gruppers sammansättning och könsfördelningen såväl makt som 
möjligheter inom grupper. Det relativa antalet påverkar, exempelvis huruvida ett kön är i 
minoritets- eller majoritetsposition, vilket enligt Kanter kommer att leda till olika beteenden. 
Minoritetspositioner kan, enligt Kanter, leda till effekter såsom exempelvis synlighet och 
kontrasteffekter. Vår tidigare studie (Källhammer & Fältholm, 2007) visar, i likhet med Kanter, 
att individer i minoritetspositioner blir mer synliga jämfört med individer i majoritetsgrupper. 
En positiv effekt för personer i minoritetsposition är exempelvis att ökad synlighet upplevs 
resultera i uppmärksamhet från personer högre upp i organisationen, men synlighet kan även 
uppfattas leda till kritisk granskning och en ökad press. Enligt Kanter finns det en risk att 
kvinnor i minoritetsposition blir symboler för sitt kön, vilket kan medföra att en kvinnas 
misslyckande får representera alla kvinnors misslyckande. Detta skulle kunna bidra till lägre 
motivation för kvinnor att ta på sig ledande uppdrag, på grund av att en ledande position kan 
leda till ökad synlighet och utsatthet. Husu (2005) tar upp en annan aspekt av synlighet som 
innebär att kvinnor inom akademin många gånger upplever att de är fysiskt synliga, eftersom 
deras klädsel kommenteras, men samtidigt upplever de att de är socialt osynliga, eftersom de 
inte blir sedda, hörda, lästa, refererade, uppmuntrade eller inbjudna i olika sammanhang 
(Högskoleverket 2005). En liknande uppfattning kommer även fram i intervjuberättelserna 
inom ramen för denna studie. 

Kontrasteffekten är en annan minoritetseffekt som, enligt Kanter, kan bottna i att det upplevs 
svårt att identifiera sig med en minoritet. Detta kan leda till att skillnader mellan 
majoritetsgruppen, ofta bestående av män, och minoritetsgruppen, vanligtvis bestående av 
kvinnor, förstoras och framhålls. En bidragande orsak till konstrasteffekten är, enligt Kanter, 
att majoritetsgruppen blir medveten om sin kultur i samband med minoritetsgruppens inträde 
och de kan känna rädsla att förlora den. Att framhålla skillnaden mellan majoritets- och 
minoritetsgruppen kan således vara ett sätt för majoriteten att skydda den befintliga kulturen. 
Enligt Wahl med flera (2001) utsätts kvinnor ofta för lojalitetstester där de förväntas se sig 
själv som undantag och agera som så kallade ”gate-keepers” eller grindvakter, vilket bland 
annat kan innebära undanhållande av information från andra kvinnor. Om de inte klarar 
lojalitetstesterna riskerar de att uteslutas från gruppen. Det kan vara så att olika aktörer 
fungerar som ”gate-keepers” för kvinnliga sökande, både vid befordrings- och 
rekryteringsprocesser.
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ARBETSFÖRHÅLLANDEN OCH KÖN 

I lektorers arbetsförhållanden ingår arbetsuppgifter kopplade till lektorernas lärarroll, 
forskarroll och handledarroll, samt ibland även arbetsuppgifter förenade med en ledarroll, för 
lektorer med ledande positioner. I följande kapitel beskrivs lektorernas upplevelse av de olika 
arbetsuppgifterna, såsom undervisning, forskning, eventuellt ledarskap och handledarskap.  

Undervisning

Bland lektorerna i denna studie är undervisning en dominerande arbetsuppgift, speciellt bland 
kvinnorna. En docent lyfter bland annat fram arbetsuppgifternas fördelning. Han menar att ”det 
finns ett dilemma och det är att arbetsuppgifterna inte är jämt fördelade mellan medarbetare. 
Vi har exempelvis flera som har dragit ett tungt lass, flera kvinnor är hårt belastade och vi har 
försökt att se över arbetsfördelningen för att utjämna dessa skillnader” (docent, man). Det 
framkommer att merparten av undervisningen sker inom grundutbildning och en mindre del 
inom forskarutbildning. När det gäller undervisning visar studien att studentkontakt är något 
som de flesta lektorerna, oberoende av kön, värdesätter och trivs med. Undervisningen upplevs 
som en stimulerande och viktig arbetsuppgift, men flera lektorer lyfter dock upp en 
problematik avseende undervisningen som innebär att den är så tidskrävande i förhållande till 
den tid som är avsatt. Enligt Högskoleverket (2008c) är en bidragande orsak till den ökade 
tidspressen att omräkningsfaktorn har sänkts under senare år, vilket betyder att lärare får färre 
arbetstimmar jämfört med tidigare för den undervisning som utförs inom varje kurs. Detta leder 
till att lärarna måste undervisa fler timmar för att fylla sin tjänst, vilket ökar lärarnas tidspress. 
Tidspressen blir även tydligt i denna studie där bland andra en lektor (kvinna) betonar att 
antalet timmar lärare får i ersättning för undervisning har skurits ned. Snäva tidsramar gör att 
vissa lektorer upplever att det är svårt att behålla kvaliteten på undervisningen. Flera av 
lektorerna menar att undervisning samt kravet på att söka forskningsmedel som är de mest 
tidskrävande arbetsuppgifterna. En konsekvens av lärarnas höga andel undervisning och höga 
förväntningar att de ska ordna extern finansiering är att många lärare arbetar mer än heltid för 
att hinna med. Det framkommer att arbetsbelastningen ständigt upplevs vara högre än den tid 
som finns tillgänglig. Arbetet upplevs gränslöst, vilket innebär att ”man kan jobba hur mycket 
som helst, så det gäller att själv kunna sätta gränser” (lektor, kvinna). Kvälls- och helgarbete 
upplevs som ett outtalat krav, vilket kan leda till minskad lust till kompetens- och 
karriärutveckling. Tidspressen kan även leda till överbelastning och stress om individerna inte 
klarar att sätta gränser. Såväl kvinnor som män menar att dessa outtalade krav och 
förväntningar på att arbeta övertid upplevs bekymmersamt, speciellt för småbarnsföräldrar. 
Intervjuerna visar att en del föräldrar med små barn väljer att gå ned i arbetstid för att kunna 
förena arbetet och små barn på ett tillfredsställande sätt. I materialet finns det resultat som kan 
betraktas som exempel på skillnader mellan könen, exempelvis uppger flertalet kvinnor med 
barn att de arbetar deltid medan alla män oavsett om de har små barn eller inte arbetar heltid. 
Vidare visar studien att barnafödande, föräldraledighet och deltidsarbete uppfattas fördröja 
karriären, vilket upplevs drabba kvinnor hårdare än män, eftersom det är kvinnor som föder 
barn. Studien visar även att kvinnor vid Luleå tekniska universitet upplever att de tar 
huvudansvaret för familj och barn, vilket kan vara en bidragande orsak till att disputerade 
kvinnor inte avancerar lika snabbt karriärmässigt som män gör.  

Enligt denna studie upplever lektorer att en hög andel undervisning kan leda till en 
karriärmässig återvändsgränd. Kanter kallar arbeten utan möjlighet för individer att utveckla 
sin kompetens för ”dead end works”, eftersom dessa arbeten begränsar individernas 
möjligheter till karriärutveckling.
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I en tidigare studie (Källhammer, 2008) beskrivs en hög andel undervisning i termer av en 
”undervisningsfälla”, som innebär att individer inte har vare sig tid eller ork att meritera sig. En 
hög andel undervisning kan således hindra eller begränsa lektorers möjligheter till fortsatt 
vetenskaplig meritering. En annan faktor som upplevs påverka lärares möjligheter är 
universitetens resurstilldelningssystem, som innebär att universitetet tilldelas resurser med 
utgångspunkt i studentantal och genomströmning. Denna studie visar att lektorerna upplever att 
de förväntas vara goda pedagoger, samt leva upp till kraven på god kvalitet och samtidigt hög 
genomströmning av studenter trots minskade resurser. Studentunderlag och genomströmning 
påverkar institutionernas ekonomi och brist på resurser och studenter leder således till otrygga 
arbetsförhållanden och sämre möjligheter för lärare. En docent (man) menar att ”ett hot mot 
grundutbildning är dåliga resurser och vikande studentunderlag”. 

Tidigare studier visar att lärare upplever höga krav på tillgänglighet, att de exempelvis får 
motta samtal från studenter på kvällar och helger, samt på sin semester, julledighet och andra 
helgdagar (Källhammer, 2008; Källhammer & Fältholm, 2007). I denna studie framkommer att 
kommunikationsteknik i form av elektronisk post och mobiltelefon å ena sidan ger ökad frihet, 
men å andra sidan upplevs tekniken öka kraven på tillgänglighet. Vissa lektorer lyfter fram 
tillgängligheten som en stressfaktor. Enligt Högskoleverket (2008c) har elektronisk post 
förändrat lärarnas villkor, eftersom arbetsbelastningen och kraven på tillgänglighet ökar. I 
intervjuerna framkommer det tydligt att lärarnas arbetsuppgifter baseras på många olika 
moment, såsom exempelvis kommunikation via elektronisk post, förberedelser, undervisning, 
handledning, rättningsarbete, lärar- och handledarkollegium, kursutveckling, diverse olika 
möten och forskning. Lärarnas arbete innebär således ständiga deadlines och många gånger 
upplever lektorerna att det är svårt att veta vad som ska prioriteras när tiden inte räcker till.

Forskning

Merparten av de intervjuade lektorerna anger att de önskar att de kunde ägna mer tid åt 
forskning än vad de för närvarande gör. En lektor (man) menar att det inte finns någon tid 
avsatt till andra arbetsuppgifter än undervisning och forskning, men han menar att det inte 
fungerar att krasst räkna med att den tid lärare inte undervisar är fri för forskning. Brist på 
avsatt tid för forskning och kompetensutveckling inom ett lektorat är för övrigt en problematik 
som lyfts fram i denna studie, vilket framkommer av följande citat: ”Jag forskar, skriver 
artiklar och dylikt, men det är ingenting jag har anslag för, vilket leder till en 
otillfredsställande miljö, eftersom miljön inte uppmuntrar till forskning och publicerande” 
(docent, man). Personen i ovanstående citat får medhåll av andra lektorer som menar att de i 
mån av tid eller på sin fritid skriver konferensbidrag och/eller artiklar, men att det inte har 
några anslag för detta. Egen forskning är en av de arbetsuppgifter som flera av 
intervjupersonerna menar blir lidande eftersom tiden inte räcker till. De som inte har anslagna 
medel för forskning ”tvingas” att avstå från forskning eller forska på sin fritid. En docent 
menar att ”det borde avsättas mer tid och resurser på forskning och akademisk utveckling” 
(docent, man).  

Intervjuerna visar att det finns fler karriärmöjligheter inom forskning än inom 
undervisningsområdet och administration och forskning värderas högre än 
undervisningsmeriter vid fortsatt karriärutveckling. I studien framträder en könsskillnad 
avseende fördelning av tid mellan undervisning och forskning. Enligt studien har män oftare 
forskningsfokus, vilket ger goda karriärutvecklingsmöjligheter.  
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Kvinnor däremot uppger att de har undervisningsfokus eller administrativt fokus, vilket är 
områden med begränsade karriärutvecklingsmöjligheter, vilka kan liknas med Kanters ”dead 
end works”.

Forskningsmedel
Denna uppföljningsstudie visar, i likhet med den tidigare studien (Källhammer & Fältholm, 
2007), att ansvaret för doktoranders ekonomiska situation känns kravfyllt. En lektor (kvinna) 
säger: ”att söka forskningsmedel påverkar arbetsbelastningen i hög grad och det är ett krav 
som hela tiden eskalerar”. Flera av de intervjuade lektorerna menar att det är den mest 
betungande arbetsuppgiften. Här förekommer dock stora variationer mellan de lektorer som har 
flera doktorander som finansieras via externa medel och de som har färre doktorander eller 
doktorander som finansieras genom fakultetsmedel. Kravet på externfinansiering upplevs öka i 
takt med karriärutvecklingen, vilket kan bottna i att docenter och professorer kan vara 
huvudhandledare, medan lektorer formellt endast kan vara biträdande handledare. Docenter och 
professorer menar att de förväntas ordna finansiering till både till sig själva och till 
doktoranderna och speciellt för dem med många doktorander upplevs detta krav som 
betungande.

En annan faktor som lyfts fram i intervjuberättelserna är den allt hårdare konkurrensen om 
forskningsmedel kan leda till rivalitet mellan lärosäten, institutioner och avdelningar, men kan 
även leda till konkurrens inom institutioner och avdelningar. Konkurrensen om 
forskningsmedel kan även leda till ovissa arbetsförhållanden, eftersom anställningar inom 
akademin i hög utsträckning finansieras med externa forskningsmedel. Studien visar att kravet 
på externfinansiering är ett krav som är svårt att prioritera bort, eftersom det krävs 
forskningsmedel för att forska. Att skriva ansökningar är en lärande process som inte upplevs 
så lätt. En lektor (kvinna) menar att ”det kan vara tungt som ny lektor att kunna söka och få 
forskningsmedel för att kunna arbeta med forskningsprojekt och meritera sig”.
Forskningsmedel ger, enligt en lektor (kvinna), goda förutsättningar till meritering och är 
således gynnsamt ur ett karriärperspektiv. De som däremot inte lyckas ordna forskningsmedel 
kan, enligt henne, däremot hindras i sin fortsatta karriärutveckling. En docent (man) är av 
uppfattningen att ”budget och forskningsmedel styr forskningen”, eftersom så stor del av 
forskningen finansieras av externa medel vid Luleå tekniska universitet. En annan docent 
(man) har en liknande uppfattning, vilket kommer fram när han säger att ”i dagsläget talar 
man ofta synonymt om forskning och medel och i praktiken har det blivit viktigt att dra in 
medel för att kunna fortsätta forska”. En lektor (kvinna) säger att hon för närvarande kan ha 
”forskningsfokus tack vare merieteringsmedel”. Hon menar att dessa medel för 
kompetensutveckling har gjort det möjligt att minska andelen undervisning för att satsa mer på 
forskning, vilket hon upplever som en fantastisk karriärmöjlighet. En docent (man) berättar i 
likhet med denna lektor (kvinna) att ”meriteringsmedel” också påverkat hans karriär positivt.  

Ledarskap 

Flera av de intervjuade lektorerna har även någon form av ledande befattning, såsom 
utbildningsledare, avdelningschef och/eller prefekt. I dessa fall fördelas arbetstiden mellan 
olika roller som ledare och lärare och/eller forskare. Arbetet som utbildningsledare påverkas 
exempelvis av utbildningsfrågor och i rollen som lärare påverkas lektorerna exempelvis av 
undervisning, antal kurser, kursutveckling och liknande uppgifter. I rollen som forskare 
påverkar exempelvis konferenser och dylikt. Detta kan leda till att kraven ibland upplevs som 
motstridiga och det kan då vara svårt för den enskilda individen att veta vad de ska prioritera.
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Vår tidigare studie visar att vetenskaplig karriär går bra att kombinera med lägre ledande 
positioner, såsom exempelvis avdelningschef eller utbildningsledare. Högre ledande positioner, 
som exempelvis prefektrollen, upplevs däremot svår att kombinera med att samtidigt meritera 
sig (Källhammer & Fältholm, 2007). Tidigare forskning visar att forskningen ofta blir lidande 
när vetenskaplig karriär och ledarskap kombineras eftersom ledarskap inom akademin är både 
tids- och arbetskrävande och har en tendens att ta mer tid i anspråk än vad som är avsatt för 
uppdraget och dessutom ger ledarskap få meriter som gynnar en fortsatt karriär (Nisser, 2006).  

Lokal statistik visar att män dominerar på ledande positioner vid universitetet (Luleå tekniska 
universitet, 2008), vilket även framkommer i intervjuberättelserna. En lektor (kvinna) lyfter 
fram att ledarskap vid universitetet förknippas med män. En lektor (kvinna) säger: ”Det är mer 
män i ledande positioner och det gäller att hålla sig på god fot med dem.” Hon menar att det 
finns en hierarkisk skillnad mellan könen som hon har blivit mer uppmärksam på. I 
intervjuberättelserna kommer det bland annat fram att de kvinnor som har ledaruppdrag ofta 
har lägre positioner, jämfört med män, som således inte ger samma möjlighet till inflytande och 
makt. Kanter konstaterade redan på 70-talet att kvinnliga chefers villkor skiljer sig från manliga 
chefer. Eftersom män är i majoritet på ledande positioner kan detta bidra till att de ses som det 
normala och blir normsättande, medan kvinnor som är i minoritet ses som avvikare. I likhet 
med Kanter visar vår tidigare studie (Källhammer & Fältholm, 2007) att minoritetspositioner 
ofta uppfattas leda till höga prestationskrav på grund av en ökad synlighet. I vår studie kom 
detta exempelvis till uttryck i termer av ”fröken duktig fenomenet”. Detta fenomen skulle 
kunna förklaras av att det oftast är kvinnor som befinner sig i minoritetspositioner och dessa 
positioner kan leda till en ökad prestationspress på grund av att synligheten gör att ett 
misslyckande blir så exponerat. I studien framkommer en könsskillnad bestående av att kvinnor 
i minoritetsposition upplever att de blir kritiskt granskade i sin position, i likhet med Kanters 
resonemang, medan män däremot upplever minoritetspositionen som en främjande 
karriärfaktor (Källhammer & Fältholm, 2007).

I intervjuberättelserna framkommer att kvinnor i ledande positioner uppfattas mer auktoritära 
än män. Enligt Kanter kan makt påverka individers beteende, där ett auktoritärt beteende ofta 
kan härröras till individer med lite makt i sin position. Hon menar att individer med lite makt 
försöker upprätthålla kontroll trots sin förhållandevis maktlösa position. Enligt Kanters 
resonemang kan detta således vara en bidragande förklaring till att kvinnor vid universitetet 
uppfattas som mer auktoritära än män, eftersom många kvinnor har en lägre ledarposition 
jämfört med män som ofta har höga ledande positioner, som förknippas med makt. Det 
auktoritära beteendet kan således bero på maktskillnader mellan kvinnor och män, snarare än 
skillnader mellan könen. Det görs vissa satsningar vid Luleå tekniska universitet för att värva 
kvinnor till ledarpositioner, vilket en lektor har åsikter om:  

”Att rekrytera kvinnor till ledarposter, nämnder eller positioner med administrativt 
fokus kan bidra till att kvinnor halkar efter i den vetenskapliga karriären, eftersom 
dessa positioner kan medföra att man inte har tid att meritera sig utan lägger 
forskarkarriären på hyllan och det är svårt att komma tillbaka om man varit borta från 
forskningsfältet under flera år” (lektor, kvinna).

Denna studie visar att likväl som undervisningsfokus kan uppfattas som en karriärmässig 
återvändsgränd, kan även ledaruppdrag göra det. Tidigare forskning visar exempelvis att 
ledande positioner med personalansvar tar mycket tid i anspråk (Högskoleverket, 2003, 2008b, 
2008d; Källhammer & Fältholm, 2007). Ledarskap kan således uppfattas bli på bekostnad av 
forskning, vilket gör att en del inte vill ta på sig ledande uppdrag.
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Andra ser en ledarskapskarriär som en alternativ karriär till den akademiska karriären och/eller 
har inget intresse att meritera sig forskningsmässigt. En lektor (kvinna) menar att det krävs att 
lektorer är medveten om olika uppdrag och vilka konsekvenser de får för forskningen. Genom 
att exempelvis dela på ett ledningsuppdrag uppfattas ledarskap, forskning och undervisning 
mer förenligt och mindre stressfyllt jämfört med dem som axlar hela ledaransvaret själva.  

Handledarskap 

Denna uppföljningsstudie visar i likhet med vår tidigare studie (Källhammer & Fältholm, 2007) 
och andra undersökningar (Sfs, ST & TCO, 2008) att behovet av handledning uppfattas 
överskrida den tid som handledarna har avsatt för denna typ av arbetsuppgift. I handledarskapet 
ingår det, enligt Högskoleverket (2008e), exempelvis att hjälpa doktorander med val av 
avhandlingsämne och lämpliga kurser, samt granska manuskript och medverka till att 
doktorander kan besöka konferenser, samt vara behjälpliga med att etablera såväl nationella 
som internationella kontakter. Hur tidskrävande handledningen upplevs påverkas i hög grad av 
doktorandernas finansiella situation, det vill säga om de har fakultetsmedel eller externa 
forskningsmedel. I såväl denna studie som den tidigare studien (Källhammer & Fältholm, 
2007) framkommer, som tidigare nämnts, att handledarna upplever krav på att både finansiera 
sig själva och sina doktorander. Detta kan resultera i att en stor del av handledarnas 
arbetsuppgifter kretsar kring att söka finansiering, eller ”jaga pengar”, som en lektor (man), 
bland andra, uttrycker det. Studien visar att söka externfinansiering upplevs tidskrävande och 
kan medföra att handledarna inte har möjlighet att ägna tillräckligt med tid till handledning av 
doktorander, vilket kan stressa såväl handledare som doktorander. En färsk undersökning, 
”Livet som handledare”, som baseras på 1700 handledare, visar att nio av tio handledare vid 
Luleå tekniska universitet upplever att de i hög grad är ansvariga för doktorandernas 
finansiering, jämfört med sju av tio handledare nationellt. En bidragande förklaring till att 
handledarna vid Luleå tekniska universitet känner ett större ekonomiskt ansvar för 
doktoranderna än handledarna i övriga landet kan vara att en hög andel av doktoranderna vid 
Ltu är finansierade genom externa medel. I studien framkommer att över hälften av 
handledarna önskar ett mindre ansvar för finansiering, eftersom arbetssituationen inte upplevs 
rimlig. Staten bör avsätta mer resurser för doktoranders finansiering (Sfs, ST & TCO, 2008)

Att kombinera lärarrollen, forskarrollen och ledarrollen 

I denna studie framträder en motsägelsefull bild av lektorers upplevda arbetsförhållanden som 
innehåller olika roller och olika arbetsuppgifter förknippade med dessa roller, vilket har både 
en positiv och en negativ sida. Arbetsförhållandena vid universitetet uppfattas ge intellektuell 
stimulans och möjligheter till kompetensutveckling, men de reella utvecklingsmöjligheterna 
begränsas avsevärt på grund av brist på tid och ekonomiska resurser. Lärarrollen upplevs 
innebära variation avseende arbetsuppgifter, vilket å ena sidan kan ses som positivt eftersom 
det ger omväxling, men å andra sidan har det även en negativ effekt i form av bristande 
arbetsro, splittring och stress (Ehn, 2001; Högskoleverket, 2003, 2008c; Källhammer, 2008). 
Denna studie visar, i likhet med tidigare studier, att lärare inom akademin upplever arbetet 
kravfyllt (Anderson, 2006; Appel & Dalgren, 2003; Kurtz-Costes, Helmke & Ülkü-Steiner, 
2006; Källhammer, 2008; Källhammer & Fältholm, 2007). En bidragande orsak till detta kan, 
enligt lektorerna i denna studie, vara att arbetskraven upplevs ha ökat över tid trots att antalet 
timmar lärarna får för undervisning har skurits ned. När tiden för exempelvis undervisning har 
minskats blir gränslösheten i arbetet uppenbar, eftersom det är upp till individen att sätta 
gränser avseende hur mycket arbete som ska läggas ned.  
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Gränslösheten illustreras bland annat i följande citat: 

”Lärare ställs inför beslut om hur mycket tid man ska lägga ned på undervisning. Om 
man får ett visst antal timmar för att ha en kurs kan man själv styra om man ska lägga 
ner fler timmar än vad som är avsatt för att göra det bra, om man ska försöka 
effektivisera, eller om man endast lägger den det tid man får betalt för och levererar 
utifrån dessa förutsättningar även om det innebär en försämring” (lektor, kvinna). 

Brist på styrning och ledarskap medför att ansvaret ligger på den enskilda individen, och deras 
ambitionsnivå och förmåga att sätta gränser påverkar. En annan faktor som uppges påverka är 
att universitetet jämförs med internationella universitet där det inte är praxis att ta ut flera 
veckors semester och arbetstiden överskrider 40 timmar per vecka.  

Intervjuerna ger en bild av att lektorernas arbetssituation präglas av goda möjligheter till 
lärande och kompetensutveckling, men kvinnor och män upplever att de har olika villkor vid 
universitetet. Män är exempelvis ofta verksamma inom forskning, som värderas högre vid 
fortsatt karriärutveckling än undervisning och administration, där kvinnor ofta dominerar. Vid 
Luleå tekniska universitet domineras många institutioner och avdelningar, fram för allt på den 
tekniska sidan, av män. Mansdominansen är speciellt tydligt på ledande positioner och leder till 
olika förutsättningar för kvinnor och män. Kvinnor i ledande positioner vid Luleå tekniska 
universitet är således ofta en del av en minoritet, medan män i ledande positioner vanligtvis är 
en del av en majoritet.  
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KARRIÄRUTVECKLING OCH KÖN

I den färska forskningspropositionen (Regeringen, 2008) framkommer att om Sverige och 
Europa skall vara konkurrenskraftigt krävs en attraktiv karriär för akademiska lärare och 
forskare. Karriärutveckling, som fokuseras i detta kapitel, är således ett viktigt område. I 
kapitlet beskrivs lektorers upplevda karriärutveckling vid Luleå tekniska universitet och de 
könsskillnader som framkommer inom detta område lyfts fram. 

Möjligheter och hinder 

Lektorernas upplevda möjligheter till fortsatt karriärutveckling respektive hinder mot fortsatt 
karriär, som framkommit i studien beskrivs nedan.  

Utvecklingsmöjligheter 
Denna uppföljningsstudie visar, i likhet med vår tidigare studie (Källhammer & Fältholm, 
2007), att utvecklings- och befordringsmöjligheterna vid universitetet upplevs som goda. Den 
vetenskapliga karriären baseras på vedertagna befordringskrav som möjliggör befattningar som 
lektor, docent och professor. Ett alternativ till den vetenskapliga karriären är en 
ledarskapskarriär eller en administrativ karriär som innebär styrande och ledande funktioner. 
Den högsta positionen i den administrativa karriären är rektor, som är den som leder lärosätet. 
Andra befattningar är prefekt, utbildningsledare och administrativ chef. Därutöver finns det 
möjligheter till en karriär inom förvaltningen och positioner inom fakultetsnämnderna såsom 
dekanus8 eller prodekanus9. En lektor (kvinna) uttrycker att universitetsmiljön är utvecklande. 
Hon tycker att ”det är ganska unikt att vi har betalt för att investera i oss själva”. Det
framkommer att karriärmöjligheterna inom akademin anses ha förbättrats sedan nya regler för 
befordran infördes år 1999. Den så kallade befordringsreformen kan ses som en möjlighet att 
fortsätta att avancera inom den akademiska hierarkin vid detta lärosäte även om det redan finns 
professorer inom det berörda området. ”Befordringsreformen” innebär att en tillsvidareanställd 
adjunkt eller lektor kan befordras till en högre lärarbefattning inom högskolan om dessa har 
behörighet för en sådan anställning (Högskoleverket, 2007).

Kön
Resultatet av denna studie visar, i likhet med den tidigare studien, att karriärutveckling 
påverkas av kön. En docent (man) i denna studie menar att ”man vill ju tro att det är meriter 
som styr”, men utifrån resultatet kan vi dra slutsatsen att karriärutvecklingen är könsmärk. I vår 
tidigare studie (Källhammer & Fältholm, 2007) framkom att villkoren vid Luleå tekniska 
universitet upplevs relativt lika för kvinnor och män upp till doktorandnivå, men högre upp i 
den akademiska hierarkin uppfattas strukturen gynna män, vilket tydligt framkom i ett citat av 
en adjunkt (kvinna) när hon sa ”att vara man väger tyngre”. I denna studie har en lektor 
(kvinna) en liknande uppfattning. Hon säger att ”det är inte lika villkor”. Dessa studier visar 
att det uppfattas lättare för män än för kvinnor att utvecklas inom organisationen, eftersom 
exempelvis barnafödande och föräldraledighet inte upplevs passa in i strukturen på grund av att 
många arbetar i externfinansierade projekt. Detta är olyckligt eftersom karriär och föräldraskap 
ofta sammanfaller tidsmässigt i livet (Källhammer, 2008, Källhammer & Fältholm, 2007). Kön 
kan dock vara en faktor som fungerar både främjande och hindrande för vidare 
karriärutveckling.

8 ordförande för en fakultetsnämnd. 
9 viceordförande för en fakultetsnämnd.  
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Denna studie visar att vissa kvinnor upplever att stereotypa förväntningar att de i egenskap av 
kvinnor förväntas ska ta hand om barnen, vilket kan upplevas hindra karriärutveckling. Enligt 
Bradley (1996) missgynnas kvinnor just för att de är kvinnor. Hon menar att vi håller fast vid 
traditionella normer och värderingar och reproducerar den existerande könsordningen där 
kvinnor fortfarande förväntas vara familjeorienterade och ta ansvar för familj och barn, medan 
män förväntas satsa på karriären. En vanlig uppfattning är att kvinnorna saknar rätt kompetens, 
har fel utbildning, väljer bort karriär, inte har rätt kontakter, inte vill bli chefer. Utifrån det 
empiriska materialet är dock vår uppfattning snarare att den sneda könsfördelningen beror på 
att kvinnor och män har olika villkor i organisationen. Detta strider mot det övergripande 
jämställdhetsmålet som innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och 
skyldigheter inom alla väsentliga delar i livet. I arbetslivet handlar det om att kvinnor och män 
ska ha lika möjligheter att få tillträde till arbetsmarknaden, lika anställningsvillkor och lika 
möjligheter till utveckling (JämO. 2006).  

Ledningspositioner och/eller andra uppdrag  
I studien blir en maktobalans på höga positioner uppenbar till mäns fördel. En lektor (kvinna) 
lyfter fram att det råder hierarkiska skillnader mellan könen. Studien visar att män dominerar 
på ledande positioner, vilket upplevs resultera i att ledarskap förknippas med män. Detta bidrar 
till att män i ledande positioner upplevs vara normerande, medan kvinnor i ledande positioner 
däremot uppfattas som avvikare. Tidigare forskning visar att ett normerande av mannen kan 
hindra kvinnors karriärutveckling (Hirdman, 1988; Höök, 1998; Wahl 1992; Wahl med flera, 
2001). En lektor (kvinna) anser att en skillnad mellan kvinnor och män är att män ofta 
fokuserar på forskning, medan många kvinnor har undervisningsfokus eller gör administrativ 
karriär, vilket inte premieras lika högt karriärmässigt. Hon säger:  

”Män har högre ledande positioner än kvinnor som ofta har mellanpositioner. Kvinnor blir 
även rekommenderade till denna typ av positioner som inte har forskningsfokus. Detta är en 
het potatis och tar man upp denna typ av problem möts man ofta av motstånd från kvinnor. Jag 
får mer uppmuntran från män att fokusera på forskning och tacka nej till andra erbjudanden. 
Jag ser ledarpositioner på lägre nivå som en bromskloss för fortsatt karriär inom akademin 
snarare än som en möjlighet. Men det är klart att vissa kvinnor ser det som en alternativ 
karriärväg till den akademiska forskningskarriären” (lektor, kvinna).

I denna studie spekulerar lektorer i orsaken till mansdominansen på högre akademiska poster:  

”Vi tappar många kvinnor mellan disputation och docent på grund av att de fåtal 
kvinnor som blir kvar har många uppdrag, som gör att karriären stannar upp eller blir 
på en mer långsiktig tidshorisont” (lektor, kvinna).

”Många ledaruppdrag, även på lägre nivå, kräver att man mer eller mindre lämnar 
forskningen och eftersom kunskap är en färskvara kan detta få stora konsekvenser för 
en fortsatt akademiska karriär om man har för avsikt att fortsätta meritera sig” (lektor, 
kvinna).

”Jag tror att män är duktigare på att framhålla vad de är duktiga på och kräva mer lön 
för sitt arbete. Män är nog generellt duktigare än kvinnor på att säga nej till uppdrag 
som inte främjar deras karriär, vilket resulterar i att de inte lika ofta fastnar i karriären 
på grund av andra uppdrag än forskning”(lektor, kvinna).
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Stöd
En faktor som betonas i flera av intervjuberättelserna är att stöd är betydande för en karriär 
inom akademin. Stöd och uppmuntran från kollegor och överordnade, exempelvis från 
professorn, prefekten, eller exempelvis mentorer upplevs avgörande för karriärutvecklingen. 
Att bli sedd och hörd, få uppmärksamhet och erkännande från omgivningen upplevs inspirera 
till fortsatt karriärutveckling. Studien visar att forskningsgrupper kan fungera som stöd och 
samtidigt möjliggör samarbete såsom att exempelvis skriva artiklar tillsammans, vilket upplevs 
gynna forskningskarriären. I intervjuberättelserna, i denna likväl som i den tidigare studien 
(Källhammer & Fältholm, 2007), framträder att bland andra lektorernas tidigare handledare kan 
fungera som stödpersoner, och hjälpa dem vidare i karriären. Dessa stödpersoner kan liknas vid 
dem som Kanter kallade ”office uncles”. Även professorer och/eller ledare kan fungera som 
stöd i karriärutvecklingen. Denna studie visar dock att lektorer många gånger upplever att 
stödet brister. En lektor (kvinna) menar exempelvis att stöd från ledningen saknas avseende 
karriärplanering. Även stöd hemifrån anses vara en viktig framgångsfaktor, vilket tydligt 
framgår av följande citat som lyder:  

”Ett bra stöd har varit ovärderligt för mig för att kunna satsa på karriär. Stöd och 
support gör att jag inte upplever arbetet i hemmet så kravfyllt som det annars skulle 
vara. Utan stöd är det risk att dräpa sig (lektor, kvinna). 

Likväl som stöd kan främja karriären kan bristande stöd från överordnade, kollegor och familj 
och vänner hindra karriärutvecklingen. En lektor menar att avsaknad av forskningsgrupper 
leder till mycket ensamarbete och kan även medföra brist på stöd. När det gäller stöd påtalar en 
av intervjupersonerna att ”vi behöver alla uppmuntra varandra” (lektor, kvinna). Det 
framkommer bland annat att det ibland upplevs svårt för familjen att stötta om de saknat insikt i 
det akademiska arbetet, vilket bland annat illustreras i följande citat: ”Jag upplever stöd från 
professorn och prefekten, men det är svårt med stöd hemifrån” (docent, man). Han får medhåll 
av en annan lektor (kvinna) som menar att det är svårare att få stöd och förståelse från dem 
utanför universitetsvärlden, eftersom de inte riktigt kan förstå situationen vid universitetet.

Handledarskap
En tidigare studie (Källhammer, 2008) visar att god handledning anses som en betydande 
faktor för forskningsstuderandes fortsatta karriärutveckling. I forskningsprocessen lyfts vikten 
av stöd och guidning fram och att det behövs stödjande personer, exempelvis handledare. 
Bristande handledning anses resultera i att arbetet stannar upp vilket upplevs frustrerande. 
Denna studie visar att erfarenhet av doktorandhandledning av en eller flera doktorander fram 
till disputation, ett av kriterierna vid bedömningen av om en sökande har uppnått 
professorskompetens. Enligt Högskoleverket (2006) ses framgångsrik forskarhandledning som 
en merit som kan beaktas vid bedömning av den pedagogiska skickligheten vid en fortsatt 
karriärutveckling. Det upplevs synd att det är färre kvinnor som är handledare, eftersom 
handledare ofta fungerar som förebilder och stödpersoner, vilka Kanter kallade ”office uncles”.

Arbetets fria karaktär
Arbetets fria karaktär uppfattas som en norm och ett ideal inom akademin. Studien visar att 
frihet avseende arbetstider och arbetets förläggning värderas högt av flera intervjuade lektorer. 
De menar att friheten gör att arbetet fungerar trots hög arbetsbelastning. En annan fördel som 
lyfts fram i intervjuberättelserna är att frihet avseende arbetstider och arbetets förläggning 
uppfattas bidra till bättre förutsättningar att kombinera arbete med familj och barn. En tidigare 
studie visar även att friheten gör det möjligt att sköta en del arbete hemifrån, vilket även 
underlättar för dem som exempelvis pendlar till en annan ort (Källhammer, 2008).  
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En risk med arbetets fria karaktär är dock att det finns dem som arbetar både för mycket och för 
lite utan att handledare och/eller chefer är varse om detta. 

Gränslöshet
Studien visar, som tidigare nämns, att läraryrket förknippas med en hög och ojämn 
arbetsbelastning. En lektor (kvinna) menar att det periodvis är orealistiskt mycket att göra, 
vilket leder till att ”man måste ta kvällar och helger i anspråk för att hinna med sina 
arbetsuppgifter”. En lektor (kvinna) menar att ”ju högre upp du kommer i karriären är det mer 
och mer uppgifter, som man måste ha för att kunna fortsätta meritera sig”. Meriterande 
uppdrag såsom opponent och ”rewieeruppdrag” krävs för vidare avancemang karriärmässigt, 
men det finns ingen tid avsatt för dessa uppdrag, utan lärarna förväntas göra dem på sin fritid. 
Flera intervjupersoner menar att arbete och fritid flyter ihop, eftersom det inte finns några 
gränser mellan arbetsplatsen och hemmet på grund av att arbete kan ske och i många fall sker 
både på arbetsplatsen och i hemmet, såväl dagtid som kvällstid, vardagar och på helger. Enligt 
en lektor (kvinna) leder detta till ”att arbetet ständigt hänger över en”. En lektor (kvinna) 
upplever att ”man kan jobba hur mycket som helst och det är svårt att sätta gränser för hur 
mycket man ska arbeta”. Tidigare forskning (Källhammer, 2008) visar att arbetet gränslösa 
karaktär kan resultera i obalans mellan arbete och fritid för individer som inte klarar att sätta 
gränser. En lektor menar att som lärare gäller det att ha ett förhållningssätt där man inte ska 
göra allting bäst utan gör avkall på vissa saker.

Att kombinera karriär och barn
Det som främst skiljer kvinnors möjligheter från mäns är att män kan anpassa sin 
föräldraledighet tidsmässigt och längdmässigt till en tidpunkt som är lämplig, eller minst 
olämplig arbetsmässigt. Detta kan ses som en fördel karriärmässigt men kan även ses som en 
nackdel eftersom det kan vara svårt att finna någon lämplig tidpunkt för en längre 
föräldraledighet. Män förväntas inte ta någon längre föräldraledighet och de män som gör det 
kan få problem att motivera detta hos överordnade. Vissa män upplever således att de inte kan 
leva så jämställt som de önskar eftersom det riskerar att få negativa konsekvenser 
karriärmässigt. Vissa ser föräldraledigheten som ett karriärhinder, eller en senareläggning av 
karriären (Källhammer, 2008). Att kombinera en karriär inom akademin med familj med barn 
fungerar tack vare friheten, men det är inte optimalt utan kan leda till stress och inre konflikter 
avseende vad som bör prioriteras, barnen eller forskningen. Till följd av detta upplever vissa 
forskare med barn skuldkänslor för att tiden inte räcker till både forskar- och föräldrarollen, 
vilket exempelvis framkommer i följande citat när en lektor (man) säger ”som
småbarnsförälder har man antingen dåligt samvete för barnen eller arbetet”. Tidigare 
forskning visar även att forskning kan leda till att familj och barn kan bli lidande (Hanström, 
2000). Ett problem är, enligt en intervjuperson, att det kan vara svårt att frigöra sig mentalt från 
arbetet. Vidare kan det bli svårt att få det att fungera om båda föräldrarna vill göra karriär. 
Enligt flertalet intervjupersoner är det viktigt med förståelse från familjen vid en karriär inom 
akademin, eftersom det finns risk att familjen känner sig åsidosatt.  

Att kombinera karriär och familj kan vara arbetsamt, speciellt under intensiva perioder. En 
intressant aspekt som framkommit i samband med intervjuerna är att flera som har barn menar 
att de tack vare barnen funnit en balans i livet. Några citat som visar på detta är:  

”Jag arbetade betydligt mer innan vi skaffade barn, nu försöker jag begränsa arbetet 
så att arbetet och familjen ska fungera parallellt” (docent, man). 

”När man har barn tvingas man på gott och ont att sätta gränser” (lektor, kvinna).
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”Att jag arbetar mindre timmar nu kan vara en kombination av att jag har barn och 
således försöker begränsa mig samt ett vikande studentunderlag som gör att jag har 
färre kurser än tidigare eftersom ett stort antal kurser i stort sett dött ut” (docent, 
man).  

Sammanfattningsvis är det positivt att karriärutveckling och familj med barn upplevs förenligt, 
eftersom karriärutveckling och föräldraskap ofta sammanfaller tidsmässigt i livet och således 
måste kunna fungera parallellt med varandra. En familjesituation med barn kan resultera i att 
tiden måste fördelas mellan och arbete och barn vilket kan ”tvinga fram” bättre balans eftersom 
föräldrar måste sluta arbeta exempelvis för att hämta barn på dagis eller skola.  

Ekonomiska resurser
I studien framkommer betydelsen av finansiering, eftersom möjligheten till forskning till stor 
del upplevs bygga på externa medel. Detta kommer till uttryck när en lektor (man) säger 
”ordnar jag inte pengar försvinner tjänsten”. Kravet på att ordna externfinansiering upplevs 
betungande och leder till otrygghet, eftersom utebliven finansiering kan få stora konsekvenser. 
De flesta lektorer, såväl kvinnor som män, menar att den ständiga jakten på externa medel 
orsakar stress och kan leda till att ovisshet avseende individernas fortsatta karriärutveckling. En 
lektor (man) säger att ”det är ständiga deadlines”. Han berättar att han lägger ned mycket tid 
på ansökningar, mellan tjugofem och femtio procent av sin arbetstid och han menar att 
finansiering ger möjlighet att fokusera på forskning. Det ger möjligheter att meritera sig och att 
fortsätt avancera i karriären En docent (man) säger ”Är man ekonomiskt oberoende så är man 
inte hotad”. Flera intervjupersoner tar upp universitetets satsning på 
kompetensutvecklingsmedel för underrepresenterat kön, som tidigare nämnts. Dessa medel 
upplevs främja en fortsatt karriär, exempelvis för disputerade kvinnor som får medel för att 
kunna meritera sig till docent och/eller professor. I studien framkommer även att flera lektorer 
upplever att brist på resurser påverkar karriärutvecklingen negativt, vilket exempelvis 
nedanstående citat illustrerar: ”Jag har upplevt psykologiska och kulturella hinder för 
karriärutveckling eftersom förutsättningarna brister beroende på att bland annat tid och medel 
för att forska saknas” (docent, man). Dåligt med externfinansiering och doktorandfinansiering 
kan medföra att det är svårt att meritera sig för högre positioner, eftersom ett kriterium vid 
befordran till docent och professor är handledning av doktorander.

Homosocialitet  
I detta material finns det resultat som kan betraktas som exempel på att de som rekryterar 
medvetet eller omedvetet söker efter någon likasinnad, vilket kan leda till könsrelaterade 
fördelar respektive hinder i rekryteringssituationer. Vid rekrytering upplevs befintliga ledare, 
vilka vanligtvis är män, ofta rekrytera män som påminner om dem själva. Resultatet av vår 
tidigare studie visar i likhet med denna studie att de som har samma kön och 
utbildningsbakgrund som den som rekryterar ofta uppfattas ha bättre förutsättningar att få 
tjänsten än de som avviker. En lärare är av uppfattningen att det är lättare för individer av 
samma kön att förstå varandra (Källhammer, & Fältholm, 2007). Detta kan förklaras i termer 
av manlig homosocialitet som innebär att män vanligtvis trivs bäst i enkönade, homosociala 
grupper, där de känner igen sig och orienterar sig mot varandra. Kvinnor har däremot ett mer 
heterosocialt beteende som medför att de orienterar sig mot både kvinnor och män, så kallade 
heterosociala grupper. En bidragande förklaring till detta kan vara att kvinnor utifrån ett 
maktperspektiv tvingas socialisera med män, eftersom män vanligtvis har mer makt (Wahl med 
flera, 2001). I homosociala grupper bildas ofta manliga nätverk, och eftersom män dominerar 
på maktpositioner vid Luleå tekniska universitet kan detta förklara varför det är lättare för män 
att mobilisera makt.  
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Homosocialitet kan även vara en förklaring till varför män stödjer män i exempelvis 
rekryteringssituationer, vilket således främjar män och samtidigt hindrar kvinnor (Wahl med 
flera, 2001).

Nätverk och mentorskap 
Tidigare forskning visar att nätverk där män ingår är utmärkande för de kvinnor som lyckas nå 
toppositioner (Göransson, 2004). Denna studie visar att slutna manliga nätverk, så kallade ”old 
boys network” upplevs hindra kvinnor i karriären, eftersom dessa nätverk inte upplevs 
tillgängliga för dem. Kvinnors karriärmöjligheter kan exempelvis begränsas på grund av att 
rekrytering många gånger sker inom ”manliga nätverk” där det inte finns så många kvinnor 
(Göransson, 2004; Muhonen, 1999; Källhammer & Fältholm, 2007), vilket kan vara en 
bidragande orsak till varför kvinnor inte når toppositioner. Göransson menar att män däremot 
ingår i mer inflytelserika nätverk som gör dem mer synliga vid exempelvis rekrytering. I denna 
studie bekräftas nätverkens betydelse vid externfinansiering, som enligt en lektor (kvinna) 
kräver ett nätverk av finansiärer. En annan lektor (kvinna) menar att mentorskap och nätverk 
uppfattas stötta kvinnor i karriärutvecklingen, vilket är betydelsefullt eftersom många kvinnor 
är i minoritet i mansdominerade miljöer. I denna studie lyfts IDAS arbete vid Luleå tekniska 
universitet fram som en främjande faktor för karriärutveckling, exempelvis satsningar på 
ledarskap, mentorskap, meriteringsstöd för att meritera sig till docent och/eller professor, 
handledarstöd, forskarskola för kvinnor och docentkurser. Detta framkommer bland annat i 
följande citat: ”IDAS nätverk och meriteringsmedel har påverkat i positiv bemärkelse” (lektor, 
kvinna). En annan lektor (kvinna) menar att ledarutvecklingsprogrammet och IDAS nätverk för 
disputerade kvinnor har gett henne värdefulla nätverk inom universitetet. Vidare upplever en 
lektor (kvinna) att hon som disputerad kvinna fått många spännande uppdrag i nämnder och 
som ledare, vilket gett henne bra nätverk. 

Särbehandling
I denna studie framkommer att könstillhörigheten både kan främja respektive hindra 
karriärutveckling. Två olika sorters särbehandling framkommer i studien, negativ och positiv 
särbehandling. Intervjuberättelserna visar att flera lektorer anser sig ha blivit negativt 
särbehandlade på grund av kön, av dem är det fler kvinnor än män. Enligt Högskoleverket 
(2008d) upplever till exempel tjugofem procent av kvinnorna i en undersökning att de hade 
blivit negativt särbehandlade på grund av könstillhörighet. I intervjuberättelserna i denna studie 
framkommer dock att män i mansdominerade miljöer kan känna sig negativt särbehandlade, 
eftersom kvinnor ofta premieras vid tillsättningar av vissa tjänster och även har möjlighet att få 
strategiska medel för att meritera sig på grund av att de är av underrepresenterat kön. Ett 
exempel på upplevd negativ särbehandling illustreras i följande citat:  

”Till viss del kan man säga att män i mansdominerade miljöer får stå tillbaka, vilket 
kan ses som att man blir negativt särbehandlad, exempelvis vid tillsättning av 
forskarassistenttjänster prioriteras kvinnor. På grund av mansdominans inom ämnet 
prioriteras underrepresenterat kön, i detta fall kvinnor” (docent, man).  

En annan lektor (man) styrker detta resonemang. Han menar att det kan uppfattas som att män 
blir negativt särbehandlade, eftersom kvinnor prioriteras i mansdominerade miljöer. Även 
statistik visar att män (cirka 6 %) upplever att de blir negativt särbehandlade på grund av kön 
(Högskoleverket, 2008d). En docent (man) betonar att ”det är positivt för miljön om det finns 
både kvinnor och män”. Han menar att han har full förståelse för att universitetet försöker 
utjämna rådande mansdominans.  
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Studien visar även att en positiv särbehandling, i syfte att främja jämställdhet, kan urskiljas, 
vilket illustreras i följande citat: 

”Jag har blivit positivt särbehandlad, eftersom jag som disputerad kvinna fått 
meriteringsmedel för att kunna meritera mig.” (lektor, kvinna)  

”Jag har blivit positivt särbehandlad i min roll som en av få disputerade kvinnor” (lektor, 
kvinna).

Flera andra lektorer (kvinnor) lyfter fram att de upplever att de har blivit positivt särbehandlade 
som disputerade kvinnor i mansdominerade miljöer. De menar att de fått många olika 
spännande och lärorika uppdrag genom åren, som lett till goda meriter och således främjat 
fortsatt karriärutveckling. Även en lektor (man) lyfter fram att han fått medel för att meritera 
sig, vilket han upplever som en karriärmässig möjlighet. I studien framkommer således att 
såväl kvinnor som män upplever att både negativt och positiv särbehandling förekommer vid 
universitetet och att denna särbehandling ibland kan härledas till kön.

Tid
Ett resultat av studien är att lektorers höga arbetsbelastning kan upplevas som ett hinder för 
fortsatt karriär. Många av de intervjuade i denna studie samt den tidigare studien (Källhammer 
& Fältholm, 2007) menar att de arbetar mer än de har betalt för, vilket leder till att de inte orkar 
meritera sig eller att de meriterar sig men inte i den takt de önskar. Den ojämna 
arbetsbelastningen resulterar periodvis i betydligt mer arbete än 40 timmar per vecka. Många 
anger att de arbetar mellan 50-70 timmar per vecka. En del anger att de arbetar lite mer än 40 
timmar per vecka från arbetsplatsen, men att de därutöver arbetar med forskning och artiklar 
hemifrån på kvällstid. Bristande tid leder till att många av de intervjuade är missnöjda, 
eftersom de upplever att de inte får tillräckligt med sammanhängande tid för att forska. 
Tidigare forskning visar att brist på sammanhängande tid, upplevs som det största hindret mot 
forskning (Högskoleverket, 2003, 2008d). En bidragande förklaring till bristen på tid är 
splittring, på grund av många olika arbetsuppgifter, vilket illustreras i följande citat när en 
lektor säger att ”många bollar i luften samtidigt leder till splittring mellan olika uppgifter”
(lektor, man). En annan lektor beskriver sig som ”en diversearbetare som omfattar allt från 
handledare, lärare, administratör och allt annat” Det är risk att olika krav krockar med 
varandra, eftersom många lektorer har stor del undervisning och samtidigt har de krav på att 
skiva forskningsansökningar och publicera sig vilket leder till ständiga deadlines.

Jämställdhetsparadox
Denna studie visar i likhet med vår tidigare studie (Källhammer & Fältholm, 2007) att 
jämställdhetsarbete på vissa ledningspositioner, grupper och nämnder paradoxalt nog kan leda 
till sämre jämställdhet på högre nivåer. De kvinnor som blir kvar inom akademin efter 
disputation engageras i allehanda nämnder och grupper där det behövs kvinnliga 
representanter, vilket å ena sidan resulterar i ökad jämställdhet i dessa grupper. Å andra sidan 
kan jämställdhetsarbete även resultera i minskad jämställdhet högre upp i hierarkin, då det 
finns risk att dessa kvinnors karriär stannar upp på grund av att dessa uppdrag är så 
tidskrävande att de inte hinner forska i samma utsträckning som män. Detta är något vi väljer 
att kalla jämställdhetsparadoxen. Jämställdhetsarbete kan således även vara en bidragande 
orsak till varför kvinnor är färre än män på höga akademiska positioner. En lektor (kvinna) 
menar att ”det krävs att man gör medvetna val och funderar över om man vill göra en 
administrativ eller akademisk karriär och är medveten om olika uppdrag och dess 
konsekvenser för forskningen”.  
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Strukturella hinder 
Vår tidigare studie pekar på att individers kön likväl som individers placering i en organisation 
påverkar deras karriärmöjligheter (Källhammer & Fältholm, 2007). Luleå tekniska universitet 
är ett tekniskt universitet och det råder klar mansdominans, speciellt på höga positioner. 
Kvinnor befinner sig vanligtvis i minoritetsposition och upplever att de möter strukturella 
hinder i form av så kallade ”glastak”, som upplevs hindra dem att nå toppen av hierarkin. Med 
utgångspunkt från detta menar vi att det inte bara är positioner som styr, utan att även kön har 
betydelse (Källhammer & Fältholm, 2007). I övrigt råder det olika förutsättningar på teknisk 
respektive filosofisk fakultet till fördel för den tekniska sidan. Bidragande förklaringar till detta 
kan vara att Luleå tekniska universitet har en teknisk profilering, som enligt vissa 
intervjupersoner upplevs bli på bekostnad av den filosofiska fakulteten. Vidare framkommer att 
det finns större ekonomiska resurser inom teknikområdet och att lärare inom teknisk respektive 
filosofiska ämnen dessutom har olika tillgång till resurser i form av exempelvis olika 
timfördelning vid undervisning, till fördel för den tekniska sidan. Studien visar att vissa av 
lektorerna fick ett lektorat relativt snabbt efter disputation, medan andra uppger att de har haft 
tidsbegränsade förordnanden i flera år. När det gäller anställningsförhållanden framkommer en 
könsskillnad, eftersom fler män menar att de har tillsvidareanställningar, medan kvinnor i 
högre utsträckning uppger att de har eller har haft tidsbegränsade projektanställningar. Vidare 
framkommer att universitetsstrukturen upplevs vara formell, och att den grundas i krav på 
akademiska meriter för att kunna avancera karriärmässigt, även om det kanske inte är 
nödvändigt för en specifik position. Ibland anser intervjupersoner att akademiska meriter inte 
behövs för arbetet i sig, men att meriterna däremot behövs för att vinna legitimitet. I studien 
lyfts olika karriärhinder upp, där en lektor (man) exempelvis menar att hans karriär begränsas 
av den rådande strukturen:

”Jag skulle gärna bli professor men jag ser det svårt på grund av handledningskrav, 
eftersom vi har mycket begränsat med doktorandfinansiering och således små 
förutsättningar att handleda doktorander. Spelreglerna begränsar således mer inom 
vissa ämnesområden och eftersom Ltu har så dålig ekonomi begränsar det ytterligare. I 
annat fall kan det finnas ekonomiska möjligheter centralt att finansiera doktorander, 
viket kan möjliggöra fortsatt karriärutveckling (docent, man). 

Härskartekniker 
I denna studie upplever kvinnor och män att olika strategier förekommer för att utöva makt. En 
omdiskuterad maktstrategi är härskarteknik, som innebär att individer osynliggörs, förlöjligas, 
undanhålls information eller råkar ut för dubbel bestraffning, det vill säga straffas hur de än gör 
(Ås, 1982). Flera intervjupersoner, såväl kvinnor som män i denna studie, menar att 
härskartekniker förekommer vid universitetet och kvinnor upplevs vara den grupp som utsätts i 
högre grad. En docent (man) betonar att bra ledare inte använder sig av härskartekniker, men 
han menar att de dessvärre förekommer, vilket citatet illustrerar: ”Ett dåligt ledarskap 
premierar vissa medan andra inte blir sedda, de missar att ge positiv feedback och använder 
härskarteknik och pekpinnar” (docent, man).  

Enligt denna docent finns det ledare vid Luleå tekniska universitet som exempelvis inte ser alla 
medarbetare, utan endast uppmärksammar och favoriserar vissa. I intervjuberättelserna
framkommer att flera kvinnor upplever att det är svårt att få tillträde till manliga nätverk, vilka 
kan uppfattas som slutna endast tillgängliga för män. Detta kan leda till att kvinnor medvetet 
eller omedvetet inte blir medbjudna på aktiviteter, och/eller sammankomster som andra ledare 
och/eller professorer blir, vilket kan uppfattas som härskartekniken undanhållande av 
information (c.f Ås, 1982).  
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Vissa intervjuade kvinnor upplever att de osynliggörs vid möten och i samtal genom att deras 
åsikter inte hörsammas förrän någon man tar upp samma sak, först då lyfts frågan upp till 
diskussion. Vi menar att detta kan tolkas i termer av härskartekniken osynliggörande (cf. Ås, 
1982). Osynliggörande har även framkommit i tidigare forskning exempelvis i en studie av 
maktstrukturer vid Luleå tekniska universitet (Romlid, 2005). I vår tidigare studie (Källhammer 
& Fältholm, 2007) framkom att kvinnor som är ledare ibland upplever att de påförs 
dubbelbestraffning. De kan exempelvis belastas med skuld i sin ledarroll om de är hemma med 
sjuka barn, eftersom de då anses åsidosätta sina förpliktelser som ledare, och om de inte är 
hemma med sjuka barn påförs de istället skuld i sin föräldraroll. Studien visar att de som ledare 
förväntas vara på arbetet, men att de som mödrar förväntas vara hemma med barnen. Här 
framkommer en könsskillnad där kvinnor upplever skuld hur de än gör, vilket män inte uppger 
att de gör, vilket exempelvis kan bero på att kvinnor bedöms utifrån traditionella könsroller. Ett 
annat exempel från studien är en lektor (kvinna) som menar att hon ibland inte blir tagen på 
allvar och känner sig förlöjligad inför andra genom kommentarer som ”lilla gumman”
och/eller ”lilla vän”, vilket vi anse kan tolkas i termer av härskartekniken förlöjligande (cf. Ås, 
1982). Hon uppfattar att hon blir negativt särbehandlad på grund av sitt kön. 

Diskriminering
Denna studie visar att när det gäller karriärutveckling upplevs det finnas könsskillnader till 
mäns fördel. En lektor (kvinna) frågar sig om det ”är det så att kvinnor har sämre 
anställningsvillkor än män”. Hon menar att ”det verkar som om män prioriteras genom bättre 
anställningsvillkor där de i högre grad har tillsvidareanställningar och bättre lönevillkor” 
(lektor, kvinna). Detta kan i så fall ses som könsrelaterad diskriminering. Tidigare forskning 
visar att oavsett om det råder mans- eller kvinnodominans så skiljer sig lönenivån vanligtvis till 
mäns fördel, vilket kan ses som lönediskriminering och tolkas symbolisera mäns överordning i 
förhållande till kvinnor (Källhammer, 2008; Källhammer & Fältholm, 2007). Även i 
Högskoleverkets undersökning (2008a) framkommer att kvinnor på alla utbildningsnivåer har 
lägre löner i samtliga OECD länder, vilket exempelvis påståendet ”women learn and men earn” 
illustrerar. År 2005 tjänade svenska högskoleutbildade kvinnor i genomsnitt sextiosex procent 
av vad svenska högskoleutbildade män tjänade. De osakliga löneskillnaderna mellan kvinnor 
och män, som förekommer vid Luleå tekniska universitet, kan leda till lägre motivation för 
kvinnor att fortsätta inom akademin, som i sin tur kan vara en bidragande orsak till att den 
akademiska karriären brukar beskrivas som ”the leaky pipeline”, det läckande röret, sett ur ett 
jämställdhetsperspektiv (Källhammer & Fältholm, 2007). 

Ojämställda förhållanden i hemmet 
Det finns framgångsfaktorer likväl som hinder som helt eller delvis ligger utanför akademin, 
men som ändå upplevs påverkar den fortsatta karriärutvecklingen. En sådan faktor är hur 
arbetet i hemmet fördelas. I denna studie framkommer att kvinnor tar mer ansvar för hem, 
familj och barn. Flera kvinnor uppger att de arbetar deltid, eftersom de har små barn, vilket 
nedanstående citat illustrerar: ”Jag har gått ned i tid för att slippa ha dåligt samvete när jag 
åker tidigare för att hämta barnen på dagis” (lektor, kvinna).  

Hon säger att ”jag har mer ansvar för hemmet men det är självvalt och jag har gått ned i tid så 
det är befogat” (lektor, kvinna). Ytterligare en lektor (kvinna) menar att ”det är jag som har 
huvudansvaret och planerar så att det fungerar” (lektor, kvinna). En lektor (man) har 
uppfattningen att hans fru har ett större ansvar för hemarbetet. Han berättar att ”min fru har 
varit hemma i några år och skötte då större delen av hemarbetet. I dagsläget tar jag större 
ansvar än tidigare, även om hon fortfarande sköter om mer än mig. Jag gissar att fördelningen 
av hemarbete är fyrtio respektive sextio procent” (lektor, man).  
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I denna studie blir en könsskillnad uppenbar när det gäller fördelning av ansvar i hemmet. I 
intervjuberättelserna finns det dock skillnader som går att relatera till ålder. Yngre 
intervjupersoner, såväl kvinnor som män, uppger i större utsträckning än äldre intervjupersoner 
att de delar relativt lika på arbetet i hemmet. Utifrån detta kan det vara så att jämställdhet i 
hemmet är en generationsfråga, men det kan även vara en tillfällighet. Eftersom 
intervjuberättelserna endast bygger på ett mindre antal intervjuer är materialet inte är 
kvantifierbart. I intervjuerna uppger såväl kvinnor som män att de upplever att kvinnor som 
grupp tar mer ansvara för familj och barn än vad män gör. Det framkommer att flera kvinnor, 
men inga män, har gått ned i tid när de har små barn. Resultaten i denna studie visar, i likhet 
med andra studier, att trots att Sverige hör till de länder i världen som har högst andelen 
förvärvsarbetande småbarnsföräldrar (ca 80 % av samtliga småbarnsföräldrar), råder det en 
könsmässig segregering mellan betalt och obetalt hemarbete. Även om studien visar att de 
yngre intervjupersonerna i högre grad delar på hemarbetet relativt lika, visar tidigare forskning 
att i svenska barnfamiljer är det dominerade mönstret fortfarande en far som arbetar heltid och 
en mor som arbetar deltid (SOU, 1998: 003). Vid fördelningen av föräldraledighet menar både 
Plantin (2001) och Mellström (2006) att löneskillnader mellan kvinnor och män påverkar. Att 
män ofta har högre lön bidrar till att kvinnor tar ut mer av föräldraledigheten av ekonomiska 
skäl. Det är således ytterligare en anledning att komma tillrätta med oskäliga löneskillnader 
relaterade till exempelvis kön. Vissa kvinnor och män uttrycker att föräldraledighet kan ses 
som ett karriärhinder eller senareläggning av karriären, vilket bekräftar en tidigare studie 
(Källhammer & Fältholm, 2007) och detta upplevs påverka kvinnor i högre grad, eftersom de 
tar mer ansvar för familj och barn. 

Sammanfattnings visar denna uppföljningsstudie, i likhet med våra tidigare studier 
(Källhammer, 2008; Källhammer & Fältholm, 2007), att villkoren för kvinnor och män vid 
universitetet upplevs skilja sig åt. Även tidigare forskning visar att kvinnor och män tenderar 
att ha olika typer av tjänster där kvinnor främst är positionerade inom undervisning och 
administration, medan männen befinner sig inom forskning (Berg, Barry & Chandler, 2003; 
SCB, 2007). Flera kvinnor upplever att det finns strukturella hinder för karriärutveckling, vilket 
således kan vara en bidragande förklaring till varför det råder brist på kvinnor i ledande 
positioner och att fler kvinnor än män lämnar universitetet på grund av begränsade 
karriärmöjligheter. 
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SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

I detta kapitel presenteras slutsatser samt en avslutande diskussion förs kring resultatet i 
relation till studiens syfte. Vi har sökt svar på hur karriärutveckling upplevs, vilka möjligheter 
och hinder som framkommer vid Luleå tekniska universitet och utifrån resultaten föreslås ett 
antal konkreta åtgärder som syftar till att främja karriärutvecklingen vid universitetet. 

Karriärutvecklingen vid Luleå tekniska universitet uppfattas som god, men resultatet av 
denna studie visar att lektorer, både kvinnor och män, uppfattar bristen på tid för att forska 
som ett påtagligt karriärhinder. På grund av splittrade arbetsuppgifter upplever lektorerna 
att det är svårt att finna tillräckligt med sammanhängande tid för forskning och meritering.  

Luleå tekniska universitet är som sagt var ett tekniskt universitet och karriärmöjligheterna 
anses vara större vid teknisk fakultet jämfört med filosofisk fakultet. Universitetets stärkta 
tekniska profilering uppfattas påverka lektorernas fortsatta karriärutveckling, i positiv eller 
negativ bemärkelse, beroende på inom vilket område lektorerna är verksamma.  

Kvinnor och män upplever att de har olika villkor i organisationen. En slutsats vi kan dra 
utifrån intervjuberättelserna är att karriärutveckling är könsmärk. Framförallt kvinnor 
upplever att de möter strukturella hinder som kan vara en bidragande förklaring till att män 
dominerar på höga positioner i den akademiska hierarkin, vilket är mest tydligt bland 
professorer. Även på ledande positioner upplever kvinnor och män att de har olika 
förutsättningar, vilket kan bero på att män i ledande positioner ofta är en del av majoriteten 
medan kvinnor däremot är i en minoritetsposition och ofta uppfattas som avvikare.  

En slutsats är att kvinnor och män har olika arbetsfördelning och olika fokus i sina tjänster, 
vilket även resulterar i olika möjligheter till karriärutveckling. Män upplevs i högre grad ha 
forskningsfokus, som värderas högre och således innebär bättre förutsättningar till fortsatt 
karriärutveckling. Kvinnor uppger ofta att de har undervisningsfokus, som innebär betydligt 
mer begränsade möjligheter till karriärutveckling, eftersom undervisningsmeriter inte 
värderas lika högt som forskningsmeriter. Detta kan bidra till att förklara att en tjänst med 
hög andel undervisning kan liknas vid en ”undervisningsfälla”, som leder till att individerna 
inte har tid eller ork att fortsätta att meritera sig, vilket krävs för en fortsatt karriär. 

En annan slutsats vi kan dra är att det finns könsrelaterade skillnader avseende 
anställningsförhållanden vid universitetet till mäns fördel. Män upplevs i större 
utsträckning ha tillsvidareanställning vid universitetet, medan kvinnor upplevs ha tillfälliga 
projektanställningar.

Ett annat resultat är att kvinnor uppfattas ha ett sämre nätverk jämfört med män, vilket kan 
bero på att kvinnor upplever nätverken vid universitetet som ”slutna manliga nätverk”, där 
det anses svårt för kvinnor att få tillträde. Bristande nätverk upplevs påverka både 
rekrytering och befordran, och således bidra till att män dominerar på höga akademiska 
positioner. Vidare kan bristande nätverk medföra ett otillfredsställande stöd inom 
organisationen och kan bidra till att kvinnor upplever det svårare att få 
forskningsfinansiering, något som även tidigare forskning visat (Nervik, 2006).

Studiens resultat visar även att ansvarsfördelningen i hemmet kan påverka 
karriärmöjligheterna. Det framkommer en könsrelaterad skillnad, eftersom flertalet kvinnor 
med små barn gått ned till deltidstjänster, medan samtliga män arbetar heltid oavsett om de 
har små barn eller inte. En slutsats vi kan dra är att ojämställda förhållanden i hemmet även 
kan påverkar lektorers fortsatta karriärutveckling. Större ansvar för familj och barn kan vara 
en bidragande förklaring till att karriärutvecklingen blir fördröjd. 
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Karriärutvecklingsmöjligheter och hinder vid Luleå tekniska universitet 

Denna studie visar i likhet med vår tidigare studie (Källhammer & Fältholm, 2007) att det finns 
goda möjligheter till karriärutveckling vid Luleå tekniska universitet. Det finns möjlighet att 
göra en akademisk karriär där fortsatt avancemang från lektor till docent och professor är 
möjligt. En annan karriärväg vid universitetet är en ledarskapskarriär, där utbildningsledare, 
eller prefekt är exempel på ledande positioner, men studien visar att dessa ledande positioner 
även kan hindra eller fördröja fortsatt vetenskaplig karriärutveckling eftersom de är så 
tidskrävande. Därutöver går det att avancera inom förvaltningen, samt till positioner inom 
fakulteterna. Flertalet lektorer i denna studie menar att karriärutvecklingen i praktiken kan 
fördröjas, eftersom många lektorer exempelvis har en hög andel undervisning i sin tjänst som 
leder till att forskning inte kan prioriteras i den omfattning som lektorerna önskar. En del 
lektorer uppger att de inte har något forskningsutrymme alls inom sin tjänst, vilket medför att 
de får forska på sin fritid alternativt lägga denna del åt sidan. Studien visar även att lektorers 
arbetsförhållanden uppfattas som splittrade, eftersom arbetet ofta omfattar många olika 
arbetsmoment, såsom forskning, undervisning, handledning, ansökningar av forskningsmedel, 
samt andra uppdrag, exempelvis ledaruppdrag, vilket kan resultera i att karriärutveckling 
prioriteras bort på grund av tidsbrist. Ett resultat av studien är att lektorer inte upplever 
karriärvillkoren lika, utan det uppfattas finnas könsrelaterade skillnader. Studien visar att män 
gynnas karriärmässigt jämfört med kvinnor, vilket framgår tydligt högre upp i den akademiska 
karriären där könsfördelningen vid universitetet är sned till mäns fördel. Av studien att döma 
fastnar kvinnliga lektorer oftare än män i karriären på lägre positioner, exempelvis 
administrativa befattningar, eller på befattningar som till största delen består av undervisning. 
Det kan exempelvis vara befattningar som utbildningsledare eller liknande befattningar som 
ibland uppfattas leda till karriärmässiga återvändsgränder, eftersom uppdragen medför att 
individerna inte har möjlighet att meritera sig, vilket krävs för fortsatt avancemang. Dessa 
befattningar kan således tolkas i termer av Kanters resonemang om ”dead end works”. 

Förslag till förändringsåtgärder

Nedan presenteras några förslag på förändringsåtgärder, utifrån studiens resultat, som avser att 
främja karriärutvecklingen vid Luleå tekniska universitet. 

Synliggöra och diskutera upplevda karriärmöjligheter
Vår uppfattning är att universitetet målmedvetet bör arbeta för att bli mer könsmedvetet, det 
vill säga erkänna, synliggöra och problematisera betydelsen av kön. Avsikten med denna 
uppföljningsstudie likväl som den tidigare studien är att synliggöra hur karriärstrukturen och 
karriärutveckling upplevs vid universitetet. Det är viktigt att sprida och diskutera resultaten och 
hur universitet ska kunna komma tillrätta med de ojämställda förhållanden som råder vid 
universitetet. Resultatet av den tidigare studien (Källhammer & Fältholm, 2007) har spridits i 
en mängd olika sammanhang såväl lokalt, nationellt och internationellt, exempelvis har studien 
presenterats vid handledarutbildningen (steg 1 och 2), vid andra universitet, samt vid nationella 
och internationella konferenser. 

Främja jämställdhet och kvalitet  
Luleå tekniska universitet arbetar aktivt för att bli ett jämställt universitet, men eftersom 
förändringen går långsamt föreslår vi ett fortsatt aktivt jämställdhetsarbete för att uppnå lika 
villkor i karriärstrukturen för att på sikt komma tillrätta med den könsmässiga obalans som 
råder på höga akademiska poster vid Luleå tekniska universitet. 
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Vid universitetet är målet för alla typer av tjänster, på alla nivåer, att det underrepresenterade 
könet skall uppgå till minst fyrtio procent, vilket är inom ramen för kvantitativ jämställdhet. 
Detta ligger i linje ett förslag i den statliga utredningen ”Resurser för kvalitet” (SOU 2007:81), 
som innebär att en del av forskningsmedel ska vara baserat på andelen kvinnliga professorer. 
Detta kanske kan fungera som en drivkraft för universitet att satsa mer pengar på kvinnors 
forskningsmeritering som ett led i arbetet för ett jämställt universitet.  

Översyn och förbättring av rekryterings- och befordringsprocessen ur ett genusperspektiv 
I såväl denna som vår tidigare studie (Källhammer & Fältholm, 2007) framkommer att 
kompetensförsörjningen vid Luleå tekniska universitet upplevs variera beroende på exempelvis 
kön. Doktoranders och lärares karriärmöjligheter vid universitet anses således inte bara vara 
beroende av meriter utan även kön påverkar. Studierna visar att högre upp i hierarkin är både 
kvinnor och män medvetna om att villkoren inte är jämställda och rekryteringsförfarandet 
uppfattas som informellt. Det kan vara så att olika aktörer fungerar som ’gate-keepers’ för 
kvinnliga sökande, både vid befordrings- och rekryteringsprocesser, vilket exempelvis kan ske 
genom att redan vid sökandet efter kandidater begränsas urvalet till en liten, för de inblandade, 
känd grupp för att de tror att de känner till hela fältet. I forskning talar man om ”homosocial 
produktion” som exempelvis innebär att män vanligtvis väljer män (Wahl med flera, 2001). 
Redan vid beslut att inrätta forskningsämnen kan ämnesbeskrivningen utformas utifrån en 
redan känd person, ofta en så kallad ”kronprins” (Källhammer & Fältholm, 2007). Mot 
bakgrund av detta föreslog vi redan som ett resultat av den tidigare studien en översyn av 
rekryteringsprocessen.

Förslaget om en översyn av rekryterings och befordringsprocessen ur ett genusperspektiv 
aktualiseras ånyo efter att ha läst Dan Brändströms utredning Resurser för kvalitet (SOU 
2007:81). I utredningen föreslås en del av anslagsmedel till forskning konkurrensutsätts och 
fördelas enligt kvalitets- och aktivitetsbaserade kriterier. Två av dessa kriterier är antalet 
disputerade lärare och antalet kvinnliga professorer. Trots ett idogt arbete ligger Luleå tekniska 
universitet inte bra till med avseende på dessa kriterier, i synnerhet inte när det gäller det 
senare. Andelen professorer som är kvinnor är för närvarande tolv procent, vilket är långt under 
det nationella genomsnittet på arton procent. Andelen professorer som är kvinnor en viktig 
fråga för akademin i allmänhet och för Luleå tekniska universitet i synnerhet, vilket medför att 
något måste göras för att öka andelen kvinnor, för att säkerställa både jämställdhet och kvalitet. 
Vi anser inte att det går att förlita sig på att den missgynnade gruppen, till exempel genom att 
engagera sig i jämställdhetsarbete, skall lösa frågan på egen hand, eftersom det hindrar dem i 
deras vetenskapliga meritering samt för att det är tveksamt om det ger någon effekt på 
strukturell nivå. Enligt våra tidigare studier är det i stället viktigt att arbeta både med åtgärder 
som stödjer individuella kvinnor, som till exempel kompetensutveckling, mentorskap och 
ledarutvecklingssatsningar, samt att arbeta med att undanröja strukturella hinder, som till 
exempel hur ansökningsprocesser går till, hur nätverk, innovations- och forskningsmiljöer 
skapas och utvecklas, hur kvalitet och ”excellence” konstrueras och definieras (Källhamer & 
källhammer, 2007). Det är dock viktigt att notera att det finns skäl att ifrågasätta åtgärder för 
individuella kvinnor, eftersom de antyder att kvinnor är ”svagare” och ”i behov” av åtgärder 
och att de därför i stället för att utmana, stärker och reproducerar rådande strukturer. Det är 
dock vår övertygelse att individuella åtgärder är nödvändiga på kort sikt, för att de på sikt leder 
till mera fundamentala förändringar, till exempel för att fler förebilder som är kvinnor skapas 
och för att de förbättrar rådande organisationskultur och även bidrar till förbättrad kvalitet i 
utbildning och forskning. Strukturella åtgärder skapar i sin tur förbättrade möjligheter till 
långsiktig kompetensförsörjning, eftersom de bidrar till bättre forskningsmiljöer både för 
kvinnor och män.  
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Förändring genom ett interaktivt arbetssätt 
Vi tror att det finns goda förutsättningar att skapa en genusmedveten rekryterings- och 
befordringsprocess på universitetet genom ett interaktivt arbetssätt med nyckelpersoner i 
rekryteringssammanhang som medaktörer Detta kan exempelvis ske genom work-shops med 
deltagare i rekryteringsgrupper, anställningsnämnder, handläggare och prefekter. För att få en 
uppfattning om hur rekryteringsprocessen fungerar i praktiken vid Luleå tekniska universitet 
kan detta kombineras med observationer av sammanträden, granskning av policies, 
anställningsordning, instruktioner till sakkunniga, utlåtanden, etcetera. Detta kan tydliggöra 
exempelvis hur kravspecifikationer för olika typer av positioner upprättas och huruvida det 
ställs samma krav oavsett vem/vilket kön som söker tjänster, i vilken grad rekryterings och 
befordringsprocesser är formaliserade, hur kraven specificeras och annonser och reklam 
utformas, hur urvalet sker och vilka som är involverade i processen. Genom att skapa en 
genusmedveten rekryterings- och befordringsprocess är vår förhoppning att det leder till ett mer 
uthålligt och kvalitetssäkrat kompetensförsörjningssystem, till gagn för universitetet som 
arbetsgivare och lärare av båda könen. Det nuvarande rekryteringsförfarandet uppfattas i hög 
grad försvåra för kvinnor redan vid sökförfarandet och medför att den könssegregerade 
strukturen inom akademin bevaras.  

Översyn av anställningsformer
Studien visar att ovissa anställningsformer, exempelvis tidsbegränsade projektanställningar,
hindrar såväl kvinnor som män att fortsätta sin karriärutveckling efter disputation. Det är dock 
fler kvinnor än män som lyfter fram att de upplever tillfälliga anställningar under långa 
tidsperioder som ett problem. Här blir en alltså en könsskillnad uppenbar där män i högre 
omfattning uppfattas ha tillsvidareanställningar, medan kvinnor under långa perioder har 
tillfälliga projektanställningar. Ett förslag är således att göra en översyn av anställningsformer 
ur ett genusperspektiv.

Översyn arbetsfördelning 
Denna studie visar att disputerade kvinnor och män har olika fokus, där män i högre grad 
upplevs ha forskningsfokus och kvinnor undervisningsfokus och arbetet är inte jämnt fördelat 
mellan könen. En översyn av arbetsfördelning kan således uppmärksamma eventuella 
könsskillnader avseende exempelvis fördelning av arbetstid mellan undervisning och forskning, 
samt antal kurser inom undervisning, fördelning mellan olika projekt och/eller administrativa 
uppdrag etcetera. En översyn av arbetsfördelning kan eventuellt kombineras med en 
tidrapportering för en begränsad period för att medvetandegöra fördelningen av arbetstid. 

Forskarskola för kvinnor
Flera intervjupersoner i denna studie likväl som den tidigare studien (Källhammer & Fältholm, 
2007) uppfattar universitets satsning på en forskarskola för kvinnor som en positiv åtgärd för 
att främja kvinnors karriärutveckling inom akademin. Forskarskola för kvinnor orsakar dock 
även debatt, eftersom det inte finns någon motsvarighet för män. Ett argument som talar mot en 
forskarskola för enbart kvinnor är att det kan tolkas som att kvinnor behöver stöd för att lyckas, 
medan män inte behöver detta. Vid Luleå tekniska universitet startade ”Forskarskola för 
kvinnor” redan 1995, då under namnet ”Kvinnlig forskarskola”, och det var då den första 
forskarskolan för kvinnor i Sverige vid en teknisk fakultet. Syftet med forskarskolan är att 
främja rekryteringen av kvinnor till teknisk utbildning, samt få fler kvinnor att fortsätta 
karriären inom akademin även efter doktorsexamen (Luleå tekniska universitet, 2007).
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Nätverk
Luleå tekniska universitet bör främja nätverk, eftersom vår uppfattning är att nätverksbyggande 
är ett verktyg som kan användas för att främja samarbete mellan avdelningar, institutioner och 
lärosäten. Studien visar att framförallt kvinnor i minoritetspositioner känner sig utsatta och 
upplever många gånger att de har svårt att få tillgång till manliga nätverk, som de uppfattar 
som slutna. Tidigare forskning visar att sociala nätverk kan främja individers karriärutveckling 
eftersom nätverk kan fungera som en mötesplats, som kan generera i kontakter med andra 
kvinnor och män, erfarenhetsutbyte, samt stöd och referenser (Göransson, 2004). Speciella 
nätverk för kvinnor lyfts fram som stödjande, men enligt vår uppfattning finns det dock en risk 
med att enkönade nätverk kan fungera som en mötesplats för maktlösa kvinnor, där dessa i och 
för sig kan stötta varandra, men dessa kan förstärka befintliga könsskillnader. Vi menar att det 
förutom enkönade nätverk således även är önskvärt med mixade nätverk, där båda könen 
interagerar med varandra. I denna studie uppges exempelvis ledarutvecklingsprogrammet leda 
till värdefulla mixade nätverk. 

Mentorskap
Enligt det empiriska materialet upplevs tillgång till mentorer av båda könen som betydelsefulla 
i karriärsammanhang. En mentor uppfattas som en slags rådgivare och ”ett bollplank”, och kan 
även fungera som förebilder. Det framkom redan i vår tidigare studie att kontakter med 
nyckelpersoner inom organisationen främjar karriärutveckling. Detta överensstämmer för 
övrigt med Kanters resonemang om ”office uncles”, vilka fungerar som stödpersoner. Vi 
föreslog redan i den tidigare studien (Källhammer & Fältholm, 2007) att universitetet bör 
främja mentorskap och mentorskapsprogram, eftersom det kan generera viktiga kontakter 
högre upp i hierarkin, vilka kan fungera som förebilder, stöd och i vissa fall som ett 
komplement till handledning. Inom IDAS-projektet har ett ettårigt mentorprogram startats 
bestående av sexton adepter, disputerade kvinnor, och lika många mentorer. 
Mentorsprogrammet bygger, till skillnad från traditionella mentorsprogram, huvudsakligen på 
kontakt via telefon och elektroniska post. Syftet är kostnadseffektivitet samt möjliggöra för fler 
att medverka i programmet oberoende av geografiska avstånd. Ett förslag är således att Luleå 
tekniska universitetet även fortsättningsvis använder sig av mentorskapsprogam, som verktyg 
för karriärutveckling. 

Fortsatt satsning på ledarskapsutbildning och handledarutbildning 
Luleå tekniska universitet bedriver såväl ledarskapsutbildning som handledarutbildning, som 
upplevs som en viktig satsning, eftersom kompetenta forskare inte är någon garanti för ett bra 
ledarskap och/eller handledarskap. När det gäller handledarutbildningen visar tidigare 
forskning (Sfs, ST & TCO, 2008) att det är betydligt fler handledare vid Luleå tekniska 
universitet än nationellt som deltagit i sådan utbildning. Handledarna vid Ltu är de som är mest 
positiva i hela landet till den handledarutbildning som erbjuds vid universitetet. Ett förslag är 
att dessa utbildningar kontinuerligt bör utvärderas och vidareutvecklas, eftersom en tidigare 
studie visar att var fjärde handledare som gått utbildningen menar att finns brister i kvaliteten 
(Högskoleverket, 2003). Handledarutbildning vid Luleå tekniska universitet omfattar tre 
utbildningssteg, där steg ett vänder sig till nydisputerade, steg två är obligatorisk inför 
docentmeritering och steg tre vänder sig till blivande och befintliga professorer. 
Handledarutbildningen är för närvarande inte obligatorisk för alla som handleder doktorander, 
ett faktum som just nu diskuteras internt i olika sammanhang. Steg två ingår däremot som ett 
obligatoriskt moment för dem som vill meritera sig till docent och därmed också till befordrad 
professor, något som innebär att långt ifrån samtliga av dem som utsågs till professorer innan 
handledarutbildningen påbörjades har gått den.
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Att handledarutbildningen inte är obligatorisk är ett problem som lyfts upp eftersom det finns 
handledare som inte prioriterar att delta i denna, speciellt de som handlett innan universitetet 
startade denna utbildning. Många i våra studier lyfter fram vikten av handledarutbildning både 
som stöd för handledarna och för doktoranderna. Handledarutbildningen ses som ett sätt att 
vidareutveckla och kvalitetssäkra handledningen och handledarens roll. Det upplevs viktigt att 
universitetet fortsätter att satsa på att utveckla ledarskap och handledarskap inom akademin. 
Vikten av handledning och handledarutbildning bör prioriteras som ett led i att försöka undvika 
bristande handledning som enligt Högskoleverket (2008d) upplevs som ett problem. Bristande 
handledning är ett problem som inte bör negligeras eftersom det upplevs vara en bidragande 
orsak till att doktorander avbryter forskarstudier i förtid och således en bidragande förklaring 
till ”the leaky pipeline”.

Huvudhandledare och biträdande handledare 
Enligt Högskoleverket (2008d) upplever många doktorander (cirka 40 %) att de inte får 
tillräcklig handledning. Dessutom uppfattar många doktorander att de är i beroendeställning i 
förhållande till sin eller sina handledare. Ett led i arbetet för att komma tillrätta med detta är att 
doktorander, enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100) ska ha både en huvudhandledare 
och minst en biträdande handledare, vilket vi uppfattar som ett bra sätt minska doktorandernas 
sårbarhet och att vidga stödet. En biträdande handledare kan minimera doktorandens 
beroendesituation till en enda person, men kan även avlasta huvudhandledarens ansvar och 
således frigöra tid för exempelvis artikelskrivande och egen karriärutveckling. En översyn av 
handledarsituationen kan främja möjligheterna för doktorander att få det stöd de behöver i 
forskningsutbildningen. Detta är som sagt viktigt eftersom bristande handledning är ett problem 
som i många fall påverkar doktoranderna negativt och kan medföra att de avbryter 
forskarstudierna i förtid, det vill säga bidra till ”the leaky pipeline” (Högskoleverket, 2003, 
2008a). Dessutom kan ett system baserat på en huvudhandledare och minst en biträdande 
handledare medföra en viss avlastning för huvudhandledaren som kan resultera i att 
handledaren kan frigöra tid och således kunna prioritera att exempelvis meritera sig, vilket på 
så sätt kan främja karriärvillkoren för berörda handledare.  

Kollektiv handledning 
Resultaten från denna studie samt tidigare forskning är samstämmigt, och visar att behovet av 
handledning är större än det utrymme som finns avsatt för handledning. Både handledare och 
doktorander är överens om att det finns behov av mer tid för handledning, men eftersom 
handledarna är en grupp som redan idag arbetar mycket övertid upplevs det som ett problem 
som är svårt att tillmötesgå (Högskoleverket, 2003, 2008d; Källhammer & Fältholm, 2007; Sfs, 
ST & TCO, 2008). En möjlig lösning på detta problem kan vara kollektiv handledning, som 
visat sig vara både effektiv och samtidigt generera kvalitet (Sfs, ST & TCO, 2008). Ett förslag 
är således att kombinera kollektiv och individuell handledning i ett försök att öka den totala 
handledningen för doktorander och samtidigt frigöra tid för handledare. Kollektiv handledning 
kan bidra till karriärutvecklingsmöjligheter genom samordningsvinster. Detta kan således 
möjliggöra för lektorer som vill meritera sig till docenter, och docenter som har ambitioner att 
meritera sig till professorer, genom att frigöra tid till egen kompetensutveckling.  

Forskargrupper
I såväl denna som vår tidigare studie (Källhammer & Fältholm, 2007) framkommer önskemål 
om forskargrupper, eftersom större forskarmiljöer uppfattas fungera som stöd i en 
individualistisk miljö. Tidigare forskning visar att Luleå tekniska universitet uppfattas ha alltför 
små forskarmiljöer, där forskningen huvudsakligen bedrivs individuellt och inte i nära 
samarbete med handledare och/eller forskargrupp (Abrahamsson med flera, 2008).  
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I vår tidigare studie uppfattas forskningsgrupper bland annat stärka konkurrenskraften vid 
exempelvis ansökningar av forskningsmedel. Större forskarmiljöer anses även kunna öka 
antalet publiceringar genom medförfattarskap vid artikelskrivning, vilket i sin tur kan främja 
karriärutvecklingen (Källhammer & Fältholm, 2007). I övrigt underlättar forskargrupper 
möjligheten att bedriva kollektiv handledning, eftersom en forskargrupp är relativt insatta i 
varandras arbeten och det är således lättare att finna former för en fungerande kollektiv 
handledning där handledningen är relevant för samtliga i gruppen. Abrahamsson med flera 
(2008) menar att deras studie visar att de som använt sig av kollektiv handledning i överlag är 
mycket positiva. 

Forskningsfinansiering 
Vid intervjuerna framkom önskemål om samarbete kring ansökningsförfarandet gällande 
forskningsfinansiering, eftersom det är ett tidskrävande arbete. Det bör finnas former för 
samverkan kring ansökningsförfarande. Ett sätt är att mer kollektivt arbeta fram ansökningar på 
avdelningen och/eller institutionen, eftersom ansökningarna kan förbättras avsevärt om dessa 
seminariebehandlas innan de sänds in för bedömning. Detta bör öka chanserna att få 
ansökningarna beviljade. Ett annat förslag är att det finnas någon form av stödgrupp, som är 
framgångsrika avseende att söka och få anslag, som andra kan konsultera för att få stöd och 
hjälp. Vi är medvetna om att denna typ av stödformer kan vara problematiska att realisera 
eftersom detta bygger på framförhållning, det vill säga att ansökningarna är färdiga i så god tid 
att det finns tid för dessa stödåtgärder. Vidare kräver denna stödform ekonomiska resurser, men 
skulle det leda till att Luleå tekniska universitet får fler ansökningar om forskningsmedel 
beviljade vore det ju väl investerade pengar. Ett led i arbetet med att förbättra 
ansökningsförfarandet kan även vara riktlinjer vid ansökningsskrivande. I övrigt vore det 
intressant att undersöka ansökningsprocessen avseende forskningsfinansiering närmare, 
exempelvis granska om ansökningsförfarandet sker individuellt eller i grupp, om det sker 
gruppvis hur könsfördelningen är i dessa grupper, samt hur forskningsmedel fördelas.  

Meriteringsanställningar 
Denna studie visar att det saknas tydliga ingångstjänster till den akademiska karriären och flera 
lektorer menar att osäkra anställningar minskar attraktiviteten för en akademisk karriär, vilket 
är bekymmersamt ur ett kvalitetsperspektiv. Studien visar att det ofta finns en önskan hos 
lektorer om att utvecklas och då är det ett naturligt steg att även fortsätta på karriärstegen. Ett 
sätt att förbättra karriärmöjligheterna för disputerade är meriteringsanställningar, såsom 
exempelvis forskarassistenttjänster, eftersom dessa tjänster kan fungera som en språngbräda i 
karriären på grund av att tjänsterna möjliggör tid för forskning och ger således goda 
förutsättningar till meritering mot docent. Det framkommer även önskemål om andra typer av 
meriteringstjänster för lektorer och docenter som ger förutsättningar för forskning för 
meritering till professor. För närvarandet avsätter alltså Ltu medel för kompetensutveckling för 
disputerade av underrepresenterat kön för att de ska kunna meritera sig till docent och 
professor. Detta är ett led i universitetets arbete med att utjämna könsobalansen. Studien visar 
att detta upplevs främja karriären för de berörda eftersom de kan avsätta tid för att meritera sig 
till docent och professor.
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Översyn av lönesättning och utjämnande av obefogade löneskillnader 
En översyn löner för att uppmärksamma eventuella skillnader mellan könen, ses som ett viktigt 
led i strävan mot lika villkor för kvinnor och män vid Luleå tekniska universitet. Ett flertal 
intervjupersoner i denna och den tidigare studien (Källhammer & Fältholm, 2007) upplever att 
lönestrukturen vid Luleå tekniska universitet inte är jämställd. Det upplevs finnas oskäliga 
löneskillnader mellan könen, till fördel för män, mellan fakulteterna till fördel för den tekniska 
fakulteten. Vi anser att det är ett viktigt steg i jämställdhetsarbetet att utjämna obefogade 
löneskillnader mellan könen, eftersom en lägre lönenivå för kvinnor kan upplevas symbolisera 
att kvinnan är mindre värd, mindre kompetent än mannen och således reproducera en 
könsmaktsordning där kvinnan är underordnad mannen. Vi anser att ojämställda löner bidrar 
till ”the leaky pipeline”. En av Luleå tekniska universitets målsättning är lika villkor för 
kvinnor och män. Ett led i arbetet med att främja jämställda lönevillkor är att kontinuerlig 
genomföra en översyn av lönesättningen vid universitetet, samt att tillämpa ett 
lönesättningssystem som utgår ifrån objektiva kriterier, där kriterierna är väl kända av samtliga 
medarbetare.   

Administrativa stödsystem 
Ett annat förslag är administrativa stödsystem, eftersom lektorerna upplever administrativa 
göromål stressande. På grund av en allt mer nedbantad administrativ personalgrupp upplevs 
administration medföra en ökad arbetsbelastning för lärargruppen, vilket, enligt denna studie, 
tycks medföra att arbetet blir allt mer splittrat. Denna splittring är i sin tur är en bidragande 
orsak till att de intervjuade lektorerna upplever det allt svårare att hinna meritera sig. Ett 
problem som lyfts upp är att det inte upplevs finnas någon avsatt tid för administrativt arbete. 
Ett önskemål som framkommer är således fungerande administrativa stödsystem, som avser att 
frigöra tid som lagts ned på administrativt arbete och på så sätt underlätta en fortsatt akademisk 
karriär. Det är viktigt att komma tillrätta med problem som upplevs bidra till att 
karriärutvecklingen fördröjs eller hindras, eftersom grundutbildning är universitetens bas och 
forskningsanknytning inom undervisning bör säkerställas. En personalstyrka som inte hinner 
meritera sig kan exempelvis medföra kvalitetsbrister i utbildningen, vilket i sin tur kan leda till 
kvalitetsmässiga anmärkningar vid Högskoleverkets granskningar och utvärderingar av sökta 
examensrätter. I den statliga utredningen ”Resurser för kvalitet” (SOU 2007:81) föreslås att 
antalet disputerade lärare skall fungera som kvalitetsindikator och en del av forskningsmedel 
ska vara baserat på antalet disputerade lärare . 

Karriärrådgivning/karriärplanering
I denna studie efterlyses medveten kontinuerlig karriärplanering. Karriärplanering kan 
exempelvis redan på forskarutbildningsnivå fånga upp dem som har ambition att vara kvar 
inom akademin. En karriärutvecklingsplan för en fortsatt karriär inom akademin eller utanför 
kan förslagsvis upprättas. Medvetna val redan på forskarutbildningsnivå kan fungera som stöd 
för handledare och forskarstuderande. En karriärplaneringsplan kan exempelvis fungera som 
vägledning vid bemanning av kurser genom att prioritera dem som vill och behöver ha 
undervisningserfarenhet framför dem som inte vill undervisa och inte har ambition att stanna 
inom akademin. Detta kan minimera stress både för dem som inte vill undervisa likväl för dem 
som vill men inte får undervisa för att kurserna redan är bemannande. En strukturerad 
karriärplanering föreslås även för dem som avser att docentmeritera sig eller meritera sig till 
professor. Ett forum för karriärplanering kan exempelvis vara utvecklingssamtal, vilka bör ske 
kontinuerligt och följas upp regelbundet för bästa effekt. 
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