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Sammanfattning 
Titel: Den akademiska karriärens glastak - en kvalitativ studie om kvinnliga akademikers 
upplevelser av möjlighet till akademisk karriär  
Författare: Frida Johansson och Sara Larson 
Högskolan i Halmstad 
Termin: Vårterminen 2019 
  
Syftet med studien är att studera kvinnliga akademikers upplevelser av möjlighet till akademisk 
karriär. Studien besvarar följande frågeställningar: Hur uppfattar kvinnliga akademiker 
karriärstrukturen vid lärosätet utifrån ett genusperspektiv? Vilka möjligheter och hinder till 
karriärutveckling har kvinnliga akademiker identifierat och kan de i sådana fall kopplas till 
kön/jämställdhet? För att besvara vårt syfte och våra frågeställningar används en kvalitativ 
metod i form av semistrukturerade intervjuer med kvinnor vid det berörda lärosätet. De 
teoretiska utgångspunkter som används för att analysera det empiriska materialet är Yvonne 
Hirdmans genussystem och Rosabeth Moss Kanters förklaringsmodell. Resultatet visar att 
kvinnor vid lärosätet upplever möjligheten till akademisk karriär som begränsad eftersom 
karriärstrukturen vid lärosätet är anpassad efter en manlig norm, vilket får en hindrande effekt 
för kvinnors karriärutveckling. Vidare bekräftar resultatet tidigare forskning som visar på att 
kvinnor möter hindrande faktorer kopplade till kön när de försöker avancera i karriären.  
  
Nyckelord: akademisk karriär, genussystem, jämställdhet, karriärstruktur, akademi 
 
 
  



 

Abstract 
Title: The glass ceiling of the academic career - a qualitative study of female academics’ 
experiences of the opportunity for academic career  
Authors: Frida Johansson and Sara Larson 
Halmstad University 
Term: Spring term 2019 
 
The aim of this study is to investigate female academics’ experiences of the opportunity for 
academic career. The study answers the following research questions: How do female 
academics perceive the career structure by the university from a gender perspective? Which 
opportunities and obstacles to career development did they identify and can they be connected 
to gender/gender equality? In order to answer our aim and our research questions a qualitative 
method is used in the form of semi-structured interviews with women at the university 
concerned. The theoretical starting points used to analyze the empirical material are Yvonne 
Hirdman’s gender system and a model by Rosabeth Moss Kanter. The result shows that women 
at the university experience the opportunity for academic career as limited since the career 
structure is adapted to a male norm, which contributes to an impeding effect on women’s career 
development. Furthermore, the result confirms previous research that shows women face 
impeding factors linked to gender when trying to advance in their careers.  
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1. Inledning 

 
I det första avsnittet ges en övergripande introduktion till det valda undersökningsområdet.  
 
 
Vid frågor rörande jämställdhet ligger Sverige inom flera områden i framkant, trots detta kan 
Sveriges högskolor och universitet som tillsammans utgör landets största statliga arbetsgivare 
inte betraktas som jämställd (Statistiska centralbyrån, 2017). Det är ett historiskt och 
strukturellt problem som återfinns inom hela arbetsmarknaden där det råder en könsordning 
där kvinnor underordnas män (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2011). Denna 
underordning påverkar bland annat kvinnors arbetsvillkor, vilket i sin tur får konsekvenser för 
karriärutveckling. Utöver strukturer kopplade till makt och kön som påverkar möjligheter till 
karriär är även organisationskultur ett viktigt begrepp för att förstå könsordningen inom 
organisationer. Kulturen i en organisation formas av normer och värderingar som utvecklar och 
reproducerar kön (Wahl et al., 2011). Kulturen kan ha en inkluderande eller exkluderande 
effekt beroende på kön, vilket påverkar det sociala nätverket som har visat sig vara en 
betydande faktor för karriärmöjligheter (Angervall, Gustafsson & Silfver, 2018).  
 
Studien har en arbetsvetenskaplig grund med ett fokus på kvinnors respektive mäns 
arbetsvillkor, vilket är relaterat till anställningsförhållanden som påverkas av bland annat kön 
och socialt nätverk. Dessutom bidrar normer och strukturer i samhället till en ojämställd 
arbetsmarknad där kvinnor och män har olika förutsättningar, vilket även visar sig inom 
akademin (Universitetskanslersämbetet, 2018). Skillnaden mellan män och kvinnors 
möjligheter till akademisk karriär är ett exempel på hur ojämlika arbetsvillkor tar sig uttryck. 
Trots att Statistiska centralbyrån (2017) redovisar för en relativt jämn könsfördelning bland 
personalen på samtliga universitet och högskolor i Sverige, identifieras en tydlig 
snedfördelning på de högsta akademiska positionerna. Enligt redovisningen ser uppdelningen 
mellan män och kvinnor förhållandevis jämn ut inom de lägre forskningsnivåerna, dock är 
kvinnor i minoritet inom de högsta posterna inom akademin där exempelvis endast 28% av 
Sveriges professorer är kvinnor (Ibid). Forskning visar på att en utsortering av kvinnor under 
den akademiska karriären sker i senare stadier, vilket kan förklara varför ojämställdheten ger 
sig uttryck först och främst på höga positioner (Dahlerup, 2010). En påverkande faktor som 
lyfts fram är forskarnätverkets betydelse för karriären, där bland annat tilldelningen av 
forskningsmedel ser ojämn ut mellan könen (Ibid). 
 
Kvinnors möjlighet till karriärutveckling inom akademin är viktig att studera både utifrån ett 
samhälls- och genusperspektiv. Universitet och högskolor är den största arbetsgivaren inom 
den statliga sektorn och bör därför anses föregå med gott exempel som en jämställd 
organisation (SCB, 2017). Dessutom är högskolor och universitet den plats där framtidens 
arbetskraft utbildas och formas vilket även därför bör vara en organisation som i synnerhet 
arbetar mot att producera och reproducera ojämställdhet mellan könen. År 2015 beslutade 
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regeringen om en plan för jämställdhetsintegrering inom universitet och högskolor med målet 
att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv (Regeringskansliet, 
2015). Ett av delmålen som önskas uppnås med jämställdhetsarbetet är att medarbetarnas kön 
eller andra intersektionella faktorer, som exempelvis ålder och etnicitet, inte ska påverka 
möjligheten till akademisk karriär (Ibid). Med detta beslut som bakgrund samt ett generellt 
behov av att lyfta jämställdhetsfrågor anser vi att ämnet är högst aktuellt att studera. Frågor 
som rör jämställdhet är för personlig del ett växande intresse som vi på olika vis bemöter 
dagligen, inte minst som arbetsvetare och kvinnor. Det är dock viktigt att poängtera att 
jämställdhet är något som alla vinner på, kvinnor som män. Normer och strukturer skapar även 
manliga förväntningar och sociala beteendemönster som för både kvinnor och män får flera 
negativa konsekvenser. Ökad jämställdhet är således ett mål alla bör ta sitt ansvar att arbeta 
för.  
 
Genom att studera organisationens struktur och kultur med dess inkluderande normer och 
värderingar är vår avsikt att lyfta fram kvinnliga akademikers upplevelser av dess påverkan. 
Vår förhoppning med denna studie är således att identifiera hur karriärvägar vid det berörda 
lärosätet påverkas av olika villkor. För att besvara vår problemformulering har följande syfte 
och frågeställningar formulerats.    

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att studera kvinnliga akademikers upplevelser av möjlighet till akademisk 
karriär.  

1.2 Frågeställningar  
1. Hur uppfattar kvinnliga akademiker karriärstrukturen vid lärosätet utifrån ett 
genusperspektiv?  
2. Vilka möjligheter och hinder till karriärutveckling har kvinnliga akademiker identifierat och 
kan de i sådana fall kopplas till kön/jämställdhet?  
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2. Kunskapsgenomgång 

 
I följande avsnitt presenteras för studien relevanta teorier samt tidigare forskning inom 
området. Då empirin kommer att analyseras från ett feministiskt perspektiv grundar sig 
samtliga delar i kunskapsgenomgången på feministisk forskning. En central del inom 
feministisk forskning är begreppet genus som bekant förklarar det socialt och kulturellt 
konstruerade könet. Framträdande inom genusforskning är sociologen Rosabeth Moss Kanter 
och historikern Yvonne Hirdman som utgör en stor del av följande kapitel.  
 

2.1 Hirdmans genussystem 
Yvonne Hirdman (2003) myntade år 1988 begreppet genus samt genussystem med syfte att 
belysa och reflektera över kvinnors sociala underordning. Hirdman (2003) menar att samhället 
reproducerar ett ordningssystem uppbyggt av strukturer som skapar skilda och ojämlika 
förutsättningar för män och kvinnor. För att beskriva dessa strukturer använder Hirdman (2003) 
begreppet genussystem som även kan liknas med begrepp som könsmaktsordning och 
könsmaktsstruktur. Vidare består författarens teori av två principer; dikotomi som illustrerar 
könens isärhållning och hierarki med mannen som norm.  

2.1.1 Dikotomi- isärhållning mellan könen 
Dikotomin benämns som isärhållandets tabu och innebär att män och kvinnor ses som 
varandras motsatser och bör därmed inte blandas. Isärhållandet visar sig bland annat i en 
könssegregerad arbetsmarknad där kvinnor och män finns uppdelade på olika arenor, både 
horisontellt och vertikalt. En horisontell fördelning innebär att kvinnor och män arbetar inom 
olika yrkesområden. Den vertikala syftar på att män värderas högre, dels genom att de återfinns 
i högre maktpositioner och dels genom högre löneutdelning. Trots en ständig utveckling av nya 
jobb på arbetsmarknaden lever genusarbetsdelningen kvar då även helt nya områden tenderar 
att reproducera föreställningar om manligt och kvinnligt, vilket skapar ny könssegregering. Ett 
annat sätt dikotomin kan visa sig på är att det finns en genuslogik som innebär att vid de 
tillfällen män går över till kvinnodominerade yrken så måste dessa yrken omvandlas och 
därmed professionaliseras för att mannen inte ska förminskas på grund av sin yrkesroll. 
Motsvarande är det kvinnan själv som tvingas till en förändring och anpassning till en manlig 
norm om hon väljer att ge sig in på ett manligt yrkesområde (Hirdman, 2003). 

2.1.2 Hierarki - mannen som norm 
Som ett resultat av isärhållandet bildas en hierarki mellan könen där män överordnas kvinnor i 
maktposition samt där mäns handlingar betraktas som mer värdefulla. Således innebär 
tudelningen att en manlig norm legitimeras medan det kvinnliga könet ses som det avvikande 
undantaget. Vidare menar Hirdman (2003) att mannen som norm har sitt ursprung i en djupt 
gående kulturell nedärvd självklarhet som exempelvis visar sig invävd i vårt vardagliga 



 
 

4 

tankesätt och språk. Mannen betraktas ofta som en idealtyp eftersom mannen är den mätbara 
människan och utgör därför den norm som kvinnor jämförs med i alla sammanhang. 
Sammanfattningsvis menar författaren att det görs en ständig jämförelse mellan kvinna och 
människa. Konsekvensen av en hierarkisk logik blir att mannen som representerar det generella 
implicit tar plats på kvinnors bekostnad, bland annat genom att det sker en ojämn 
maktfördelning av resurser och utrymme. Isärhållandet mellan könen och den hierarkiska 
ordningen bildar tillsammans det som Hirdman benämner som genuskontraktet. 
Genuskontraktet korrigerar relationen mellan könen och genererar både i obalans och 
maktstrukturer som bidrar till föreställningar om manligt och kvinnligt, således reproduceras 
segregering och hierarkisering (Hirdman, 2003). 

2.2 Kanters förklaringsmodell  
Rosabeth Moss Kanter är en feministisk forskare och sociolog som 1977 kom ut med studien 
“Men and women of the corporation” som lyfter fram betydelsen av hur kvinnors och mäns 
placering i organisationer samt beteende påverkas av strukturen (Kanter, 1977). Kanter utgår 
från tesen att organisationen gör människan med innebörden att beteenden formas av 
organisationens strukturer snarare än att det handlar om skillnader mellan könen (Ibid). Enligt 
vår uppfattning är Kanters studie trots sitt utgivningsår fortfarande relevant för forskning som 
rör genus och organisation. Detta argument stärks av att nutidens genusforskare, som 
exempelvis författarna till boken “Det ordnar sig - teorier om organisation och kön” (Wahl et 
al., 2011), fortfarande använder sig av modellen. Studien är klassisk och ligger i framkant inom 
sitt forskningsområde än idag. Kanters förklaringsmodell utgör en grund i avsnittet då den 
enligt vår åsikt kan appliceras på samtliga organisationer. Den kritik som har riktats mot 
Kanters studie handlar om att den endast fokuserar på organisationen och inte berör faktorer 
av historiska och sociala processer (Thompson & McHugh, 2009). Ytterligare en aspekt vi 
anser bör lyftas fram är att modellen har ett strukturellt perspektiv på organisation och kön, 
således utesluter den i princip individuella faktorers påverkan. Med komplement från tidigare 
forskning om akademin som arbetsplats samt individuella faktorer anser vi att Kanters studie 
är legitim även i vår uppsats. 
    
Kanters studie utfördes på ett tydligt mansdominerat och könssegregerat industriföretag, där 
det fanns ett tydligt mönster i att männen i jämförelse med kvinnorna hittades på de höga 
positionerna. Kanter kritiserar tidigare modeller som menar att skillnaderna i beteenden mellan 
män och kvinnor kan förklaras genom generella könsskillnader där fokus ligger på att det finns 
en skillnad mellan män och kvinnor. Istället menar Kanter att de begränsningar som kvinnor 
möter i karriärutveckling kan förklaras av organisationsstrukturen. Vidare menar Kanter att 
medarbetare handlar utefter organisationens värderingar, normer och attityder som skapar en 
struktur och kultur präglad av könsmaktsordning. För att förklara kvinnors och mäns positioner 
i organisationer lyfter Kanter fram en förklaringsmodell som utgår från variablerna 
möjlighetsstruktur, maktstruktur och det relativa antalet som samtliga redovisas nedan (Kanter, 
1977). 
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2.2.1 Möjlighetsstruktur  
Kanter förklarar att möjlighetsstruktur handlar om förmågan att avancera inom hierarkiska 
organisationer samt hur medarbetares engagemang i arbetet påverkas av olika möjligheter. En 
framgångsrik karriär är i denna mening detsamma som att klättra vertikalt uppåt i 
organisationen, med denna hierarkiska sammansättning skapas en möjlighetsstruktur. För att 
definiera innebörden av möjlighetsstrukturer handlar de om möjligheter både för karriär och 
position samt för kompetensutveckling, belöningar och förmåner. Kanter identifierar två 
grupper inom organisationen där grupperna av medarbetare utgörs av personer med små 
respektive stora möjligheter till avancemang. Medarbetare med små möjligheter tenderar att 
orientera sig horisontellt snarare än vertikalt, vilket innebär att jämförelse sker med 
arbetskollegor på liknande positioner och därmed håller sig kritiska till och har svårigheter att 
identifiera sig med ledning och chefer. Vidare kännetecknas dessa medarbetare av låg 
ambitionsnivå och förmåga att undervärdera sin egen kompetens. I den andra gruppen befann 
sig medarbetare med stora möjligheter som istället tenderar att ha höga ambitioner, orientera 
sig vertikalt och därmed identifiera samt jämföra sig med medarbetare på högre positioner inom 
organisation. Dessa medarbetare tenderar att överskatta sin egen förmåga samt konkurrera om 
befordran genom att vara tävlingsinriktade och engagerade i organisationen. Eftersom män 
generellt sett oftare utgör den grupp med stora möjligheter medför det en uppfattning av att 
män i större grad har ett beteende som genererar i fler möjligheter. Motsvarande faller kvinnor 
oftast in under intrycket av ett beteende som hindrar möjligheter, vilket är anledningen till att 
olika beteenden faller inom ramarna för manlig respektive kvinnlig karaktär. Genom att 
möjlighetsstrukturen skapar en fortgående spiral blir den självuppfyllande, vilket kan förklara 
att det uppfattas som könsskillnader snarare än strukturella skillnader. Kanter tydliggör att 
möjlighetsstrukturerna är de som i själva verket påverkar medarbetarnas beteenden (Kanter, 
1977). 

2.2.2 Maktstruktur  
Makt handlar enligt Kanter om en medarbetares möjlighet att utnyttja organisationens resurser 
samt skicklighet i att utföra effektivt och resultatinriktat arbete i samverkan med 
organisationens mål. Det som påverkar förekomsten av makt inom en organisation är dels 
bekräftelse och socialt stöd från kollegor, chefer och underordnade och dels positionell nivå i 
hierarkin. Ytterligare faktorer som visat sig vara av betydelse är socialt nätverk, möjlighet till 
att styra över sin arbetssituation samt positionens synlighet och relevans. Även i denna 
variabeln kan det identifieras två grupper av medarbetare beroende på hur relationen till makt 
tar sig uttryck. Medarbetare som befinner sig i en situation med liten makt är i högre grad mer 
kritiska, osäkra, kontrollerande och har en förmåga till mer auktoritärt uppträdande samt till att 
begränsa möjligheter för underordnade vilket är ett resultat av en oro för att bli ersatt. De 
personer som upplever sig ha stor makt uppträder i motsats mer samarbetande, är duktiga på 
att delegera och på så vis uppmuntra underordnade medarbetare till utveckling och högre 
ansvarstagande. Kanter menar således att en medarbetares maktsituation resulterar i ett visst 
typ av beteende som ofta förknippas med stereotypa manliga och kvinnliga egenskaper, därav 
kan kvinnors avsaknad av makt ses som en orsak till den högre andelen män på högre 
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positioner. Sammanfattningsvis redovisar Kanter för att kvinnors och mäns olika beteende i 
organisationen snarare orsakas av maktstrukturer än könsskillnader (Kanter, 1977). 

2.2.3 Det relativa antalet 
Med det relativa antalet syftar Kanter på könsfördelningen i en organisation. Vidare menar 
Kanter att beroende på ifall medarbetare befinner sig i minoritet eller majoritet får det 
konsekvenser för individens arbetsrelaterade bedrifter. För att tydliggöra så befinner sig 
kvinnor i mansdominerade områden i minoritet, vilket kan förorsaka tre strukturella effekter. 
Till att börja med blir den grupp som befinner sig i minoritet mer uppmärksammad och 
synliggjord vilket kan upplevas pressande och därmed ha en förlamande verkan. Vidare kan 
det leda till en kontrasteffekt i betydelsen av att olikheterna mellan majoriteten och minoriteten 
gärna överdrivs eftersom det finns en rädsla av att likheter ska synliggöras. Slutligen kan en 
minoritet få effekten assimilering, vilket leder till att generalisering lättare tillämpas av 
individer i minoritet. Detta är en av anledningarna till att stereotypa föreställningar ofta används 
vid bedömning av kvinnor i mansdominerade områden (Kanter, 1977). 

2.3 Betydelsen av socialt nätverk  
Tidigare studier inom forskningsområdet har konstaterat att socialt kapital har en avgörande 
betydelse för en framgångsrik akademisk karriär. Enligt Angervall, Gustafsson och Silfver 
(2018) finns det en tydlig koppling mellan upplevelser av möjlighet till akademisk karriär, 
socialt kapital och kön. I sammanhanget beskrivs socialt kapital som en resurs i form av sociala 
nätverk, kontakter och relationer som har ett stort värde i framträdandet av en individ eller 
organisation (Ibid). Socialt kapital kan enligt Angervall, Gustafsson och Silfver (2018) även 
handla om tillgång till värdefull information, sponsorer för forskning, antal publikationer samt 
forskningsbidrag.  
 
Angervall, Gustafsson och Silfvers (2018) studie genomfördes på två olika avdelningar inom 
en akademi med syftet att belysa skillnaderna i strukturer och karriärvägar mellan de olika 
avdelningarna. Anledningen till att karriärvägar såg olika ut var att det fanns en delad syn på 
forskning i relation till undervisning mellan de olika avdelningarna. Den ena avdelningen såg 
forskning och undervisning som en enhet medan den andra avdelningen såg en tydlig skillnad 
mellan de två arbetsuppgifterna, vilket medförde att socialt kapital samlades på olika sätt inom 
avdelningarna. Oavsett avdelning fanns det dock ett gemensamt problem i att framförallt 
kvinnorna upplevde att undervisning dominerade över forskning och var mycket tidskrävande, 
detta fick konsekvenser för karriärmöjligheter då forskning för vidare avancemang blev 
nedprioriterat. En vanlig uppdelning mellan kvinnor som lärare och män som forskare skapade 
olika kollegiala grupper vilket ledde till ojämlikheter i socialt kapital och karriär (Angervall, 
Gustafsson & Silfver, 2018). 
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Det som påverkar ojämlikheterna till socialt kapital är dels historiskt sett att mannen har en 
fördel gentemot kvinnan och dels en individuell skillnad där människor som är inom samma 
sociala kategori, exempelvis kön och etnicitet, har en tendens att dela samma nätverk. Eftersom 
kvinnor redan har ett underläge blir dessa två faktorer ihop till nackdel för just kvinnor. Studien 
visar att kvinnor tenderar att binda sig horisontella nätverk som har solidariskt starka band men 
inte är särskilt fördelaktiga för karriären. Män tenderar tvärtom att länka mer vertikalt i svaga 
men konkurrenskraftiga band, vilket har visat sig ge en fördel karriärmässigt då denna 
hierarkiska form av nätverk medför en större spridning av kontakter (Angervall, Gustafsson & 
Silfver, 2018).  
 
Resultatet av studien visar att karriär och kön påverkar relationen mellan den individuella 
forskaren och institutionen, liksom könsstrukturer inom socialt nätverk skapar ojämlikheter i 
tillgången till olika former av socialt kapital. Eftersom det fanns skillnad i struktur och 
karriärvägar inom de två olika avdelningarna menar författarna att det kunde liknas vid två 
olika akademiska världar där kön och arbete värderades olika, vilket i sin tur leder till att 
akademiska discipliner och organisationskulturer skapar olika förväntningar på män och 
kvinnor. Dessutom skapade de olika formerna av socialt nätverk, horisontellt respektive 
vertikalt, en könshierarki och en uppdelad karriärstruktur som i synnerhet påverkar kvinnliga 
forskares karriär. Möjlighet till att samla socialt kapital är således avgörande för att göra 
akademisk karriär och med olika förutsättningar beroende på kön produceras och fördelas 
ojämlikheter av socialt kapital, vilket resulterar i att kvinnliga forskare värderas mindre än 
manliga forskare (Angervall, Gustafsson & Silfver, 2018). 
 
Leeman, Boes och Da Rin (2009) lyfter fram betydelsen av en väl fungerande handledning 
eller ett mentorskap för att främja avancemang inom det akademiska fältet. Vidare menar 
författarna att handledarskapet ses som en nödvändig och gynnsam resurs för det sociala 
kapitalet där utfallet för ett gott handledarskap bland annat leder till stöd i form av kontakter 
och inkludering i forskarnätverk. Slutligen menar Leeman, Boes och Da Rin (2009) att om 
kvinnor upplever sig ha sämre möjligheter till stöd i form av handledning betyder detta att 
kvinnor i högre grad missgynnas i den akademiska världen. Angervall, Gustafsson och Silfvers 
(2018) tillägger att professorerna inom akademin ofta sågs som länken till det nödvändiga 
sociala kapitalet som krävs för att göra akademisk karriär. Vidare menar författarna att antalet 
professorer på varje avdelning, som varierar beroende på om ämnesområdet är mans- eller 
kvinnodominerat, påverkade chansen till handledning och på så sätt möjlighet till akademisk 
karriär.  

2.4 Karriär inom akademin	
Begreppet akademi används vanligtvis som ett generellt begrepp för högskolor, universitet 
samt andra former av högre utbildningar (Määttä & Dahlborg Lyckhage, 2011). Trots att 
akademin presenteras i svensk lag som en könsneutral plats där könsförtryck både är förbjudet 
och oönskat visar både svensk och internationell forskning på en obalans mellan könen då 
kvinnor är underrepresenterade i ledande befattningar (Ibid). För det första finns det inom 
akademin en uppdelning mellan titlar och anställningar och för det andra en hierarkisk skillnad 
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mellan olika akademiska nivåer beroende på utbildningsgrad. Exempel på titlar är professor, 
docent och doktor medan professor, lektor, doktorand och adjunkt är exempel på 
anställningsformer (Stockholms Universitet, 2019). Den titel/anställningsform som värderas 
högst är professor, dels för att det finns få anställningar som professorer och dels eftersom det 
är den högsta nivå av akademisk utbildning (Ibid).      
  
Bland personalen på samtliga högskolor och universitet i Sverige, så ser könsfördelningen vid 
en första anblick relativt jämn ut (SCB, 2017). Vid närmare åsyn visar studier däremot på att 
kvinnor återfinns i de lägre anställningsformerna bland högskolans undervisande och forskande 
personal, medan män i större grad befinner sig på de högre positionerna, högre upp i hierarkin 
(Universitetskanslersämbetet, 2018). Siffror visar på att endast 28% av Sveriges professorer är 
kvinnor (SCB, 2017). Det finns alltså en vertikal könsfördelning då män befinner sig i majoritet 
högre upp i hierarkin och kvinnorna bland de lägre utbildningsnivåerna och anställningarna 
inom akademin (Ibid). ”The leaking pipeline”, svenskt översatt till ”det läckande röret”, är en 
metafor som används så väl i svensk som i internationell forskning vilken beskriver 
underrepresentationen av kvinnor i ledande befattningar inom akademin (Dahlerup, 2010). 
Metaforen används för att beskriva hur kvinnor lämnar eller sorteras ut på olika stadier i 
högskole-eller universitetkarriären (Ibid). Tidigare skedde utsorteringen av kvinnor under den 
akademiska karriären redan vid övergången från grund- till forskarutbildning, men nyare 
studier visar på hur utsorteringen i dagsläget inträffat i senare skeden av karriären; vilket kan 
vara en förklaring varför ojämställdheten ger sig uttryck först och främst på de höga 
positionerna (Dahlerup, 2010).  
  
Dahlerup (2010) försöker i sin forskningsöversikt identifiera och lyfta fram avgörande faktorer 
för kvinnors möjligheter till karriärsutveckling samt hur sociala relationer inom akademin är 
könskodade. Rapporten visade att kvinnor i den akademiska karriären tenderar att stöta på det 
så kallade glastaket, på grund av den rådande könsmaktsordningen och mansdominansen på de 
höga positionerna inom akademin (Ibid). Glastak är ett begrepp som syftar på de mer eller 
mindre osynliga hinder som kvinnor möter när de försöker avancera i karriären på grund av att 
de är just kvinnor (Wahl et al., 2011). Exempelvis visar studier på hur kvinnor behöver vara 
mer meriterade än sina manliga kollegor för att få ta del av forskningsmedel och hur kvinnor 
därför har lägre chanser till att göra forskarkarriär än sina manliga kollegor med samma 
bakgrund (Dahlerup, 2010). Dessutom tenderar den formella rekryteringen inom akademin att 
handla mer om informella kontakter där män av olika anledningar i högre grad uppmuntras till 
att söka forskarutbildning (Ibid).  
  
Ytterligare faktorer som lyfts fram är akademins traditionella manliga norm där den 
akademiska kulturen i regel passar mäns livsstil bättre, då kvinnor i högre omfattning har 
huvudansvar för barn och familj vilket kan innebära svårigheter att medverka vid exempelvis 
nätverkartillfällen och konferenser (Dahlerup, 2010). Den manliga normen och kulturen 
tenderar att reproduceras och därmed upprätthålls den ojämställdhet som råder mellan män och 
kvinnor inom akademin (Ibid). Dessutom visar tidigare forskning på att kvinnor som deltar i 
akademiska nätverksforum tenderar att tillskrivas roller med lägre status, likt sekreterare och 
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protokollförare, vilket dels leder till att kvinnor separeras från män och dels ger negativa 
konsekvenser för kvinnors yrkesidentiteter (Berger, Benschop & Brink, 2015).  
 
Evetts (2000) lyfter i sin studie fram betydelsen av handlingsutrymmet då möjlighet till karriär 
inte endast bör ses som förutbestämda av strukturella och kulturella faktorer, utan det bör också 
finnas ett perspektiv sett till individen. I studien bekräftas att kvinnor genom karriären stöter 
på strukturella hinder, givetvis har dock aktören en aktiv roll i utvecklingen av den egna 
karriären eftersom individer har olika sätt att reagera på organisationens kultur och struktur. I 
kontexten av strukturella och kulturella hinder och möjligheter tar aktören egna beslut och 
använder sig av individuellt formade tillvägagångssätt som får betydelse för karriär. Olika sätt 
att bemöta och hantera individuella beslut kan ge både positiva och negativa konsekvenser för 
karriärutveckling (Evetts, 2000).  
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3. Metod  

 
I följande kapitel redovisas det metodologiska tillvägagångssätt som användes i den 
genomförda studien. Kapitlet inleds med en redogörelse för val av metod, för att sedan 
presentera hur urval, datainsamling och genomförandet av intervjuer gick till. Vidare förklaras 
hur vi förhöll oss till de forskningsetiska principerna och vår förförståelse. Därefter 
presenteras studiens tillförlitlighet, analysmetod samt en avslutande diskussion kring de 
metodologiska överväganden som gjordes.  
 

3.1 Val av metod 
Vid val av metod bör karaktären på studiens syfte och frågeställningar ligga till grund för att 
avgöra vilken metod som är bäst lämpad för att få syftet besvarat. Eftersom syftet med vår 
studie är att undersöka kvinnliga akademikers upplevelser av möjlighet till akademisk karriär 
och där vår förhoppning är att identifiera hur karriärvägar vid det berörda lärosätet påverkas av 
olika villkor valdes en kvalitativ ansats med intervjuer som metod. Kvalitativ metod och 
intervjuer var fördelaktigt att använda sig av eftersom det handlade om mer komplexa och 
subtila fenomen (Denscombe, 2014). Genom att intervjua kvinnor vid det berörda lärosätet, 
hade vi dessutom möjlighet att få en inblick om de förhållanden som råder i denna miljö 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Ytterligare en anledning till vald metod var att intervjuer 
gav oss möjlighet att få en större insikt i våra respondenters åsikter, erfarenheter, upplevelser 
och känslor (Denscombe, 2014).  

3.2 Datainsamling 
Studien genomfördes med en kvalitativ metod, där det empiriska materialet samlades in i form 
av intervjuer. Med bakgrund till vår studies syfte valde vi att använda oss av semistrukturerade 
intervjuer då vi bedömde att det är den intervjuform som var bäst lämpad för att besvara våra 
frågeställningar. I den semistrukturerade intervjun använder sig intervjuaren av en 
intervjuguide med förutbestämda ämnen som ska behandlas samtidigt som det finns en 
flexibilitet i frågornas ordningsföljd (Denscombe, 2014). Vidare har intervjupersonen 
möjlighet att utforma svaren på eget sätt och intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor 
eller göra förtydliganden (Ibid). För att kunna besvara vårt syfte valde vi att disponera 
intervjuguiden utifrån teman som framkom av kunskapsgenomgången. Samtliga teman som 
följer presenteras utifrån ett genusperspektiv: akademi, karriär samt socialt kapital. 
Intervjuerna inleddes med en del mjuka och öppna frågor och gick sedan vidare in på 
informanternas upplevelser och mer känsliga frågor. Intervjuguiden finns att läsa i sin helhet 
bifogat i studien (se bilaga 1).  
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En generell fördel med att använda sig av semistrukturerade intervjuer är metodens flexibilitet 
och möjlighet att följa upp frågor som inte innefattas i intervjuguiden (Denscombe, 2014). 
Detta var något även vi upplevde som en fördel, då det gav oss möjlighet att anpassa och justera 
frågorna efter respondenterna.  

3.3 Urval 
Urvalsprocessen inleddes med att vi gjorde ett tvåstegsurval, med detta menas att vi först valde 
ut en organisation där studien skulle genomföras, därefter valdes de individer ut som önskades 
delta i studien (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Organisationen valdes dels ut av 
bekvämliga skäl och dels av anledning att alla högskolor och universitet i Sverige hade fått i 
uppdrag av regeringen att genomföra ett jämställdhetsintegreringsarbete vid tidpunkten för 
studien; vilket gav oss bra förutsättningar för att hitta respondenter som kunde tänka sig att 
ställa upp. Vidare valde vi att begränsa vår studie och enbart koncentrera oss på en organisation, 
mer specifikt Högskolan i Halmstad som har funnits i ca 40 år och är ett av Sveriges mindre 
lärosäten sett till antalet studenter. Genom att fokusera på en enda miljö, hade vi som forskare 
större möjlighet att få en djupare förståelse, inblick och kontinuitet (Eriksson-Zetterquist & 
Ahrne, 2015). Dessutom var det mer praktiskt genomförbart med tanke på studiens omfång och 
relativt begränsade tid.  
  
Nästa steg i urvalsprocessen var att utse de medarbetare som önskades delta i studien (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne, 2015). Eftersom syftet med studien var att undersöka kvinnliga 
akademikers upplevelser av möjlighet till akademisk karriär var ett av våra kriterier att 
respondenterna skulle vara just kvinnor. Vidare kriterier var att vi önskade intervjua kvinnor 
både från mans- och kvinnodominerade fakulteter samt att respondenterna skulle verka inom 
olika positioner inom akademin för att få ett sådant representativt urval som möjligt och för att 
kunna upptäcka eventuella skillnader. Respondenterna valdes sedan ut med hjälp av en 
kontaktperson som var ansvarig för det jämställdhetsintegreringsarbete som pågick inom 
organisationen vid den tidpunkt som studien genomfördes. Vår kontaktperson kunde därmed 
tipsa om personer att intervjua som var relevanta för att besvara våra frågeställningar. Denna 
typ av urval kallas för subjektivt urval (Denscombe, 2014). Subjektivt urval innebär att 
forskaren väljer ut respondenter medvetet utifrån vilka som kan tänkas besitta värdefull 
information och som kan antas vara relevanta för att besvara frågeställningarna och därmed 
vara avgörande för studien (Ibid). Sedan återstod det att ta kontakt med de tilltänkta 
informanterna som vi önskade medverka i vår studie. Processen inleddes med ett mail som 
innehöll en formell förfrågan om medverkan, kortfattad information om oss och vår studies 
syfte (se bilaga 2). Efter respondenternas godkännande utfördes slutligen fyra intervjuer med 
totalt fyra respondenter under olika tillfällen. Samtliga respondenter har disputerat och därmed 
avlagt doktorsexamen. Två av respondenterna arbetade på mansdominerade fakulteter och två 
av respondenterna arbetade på kvinnodominerade fakulteter.   
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3.4 Genomförandet av intervjuer 
Efter att respondenterna gav sitt samtycke att delta i studien, bestämdes tid och plats för 
intervjun. Majoriteten av intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats 
medan en enstaka intervju genomfördes på en offentlig plats. Samtliga intervjuer pågick i ca 
75 minuter vardera och genomfördes under en tvåveckorsperiod för att hålla intervjuerna 
relativt färskt i minnet. Med tillåtelse från våra respondenter valde vi att spela in samtliga 
intervjuer för att säkerhetsställa att vi inte gick miste om värdefull information. För att undvika 
tekniska problem är det enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) viktigt att testa tekniken 
innan genomförandet av en intervju.  För att försäkra oss om att ljudet fungerade och säkerställa 
att inget av vårt material skulle gå förlorat valde vi därför att pröva ljudinspelningen innan vår 
första intervju. Inspelningen gjordes med hjälp av våra mobiltelefoner då vi inte hade tillgång 
till någon annan inspelningsutrustning. Fördelar med att använda sig av ljudinspelning är för 
det första att det går att säkerställa det som sagts då det mänskliga minnet tenderar att vara 
relativt opålitlig, för det andra är det är enkelt för andra forskare att kontrollera det insamlade 
materialet (Denscombe, 2014). På grund av att vi ville få så ärliga och raka svar som möjligt 
tog vi beslutet att inte lämna ut vår intervjuguide till respondenterna i förväg. Efter samtliga 
intervjuer transkriberades intervjuerna i syfte att komma närmare vårt material. Eriksson-
Zetterquist & Ahrne (2015) poängterar vikten av att själva transkribera och skriva ut sitt 
material eftersom tolkningsarbetet och analysen då kan inledas redan vid själva lyssnandet och 
skrivandet.  

3.5 Etiska överväganden 
I vår studie förhöll vi oss till Vetenskapsrådets “God forskningssed”. Inför varje forskning 
måste alltid forskningskravet vägas mot individskyddskravet. Kortfattat innebär det att inför 
varje vetenskaplig studie är forskaren tvungen att göra en avvägning mellan studiens 
förväntade nytta och möjliga risker i form av negativa följder, kortsiktigt såväl som långsiktigt, 
för de individer som väljer att medverka i studien. Individskyddskravet kan sedan brytas ner i 
fyra grundläggande forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet och samtyckeskravet innebär 
att respondenterna blivit informerade om studiens syfte och att deltagande är frivilligt, samt att 
deltagarna när som helst under studiens gång kan välja att avbryta sitt deltagande. Vidare 
behöver respondenterna lämna sitt samtycke. Nyttjandekravet och konfidentialitetskravet 
handlar om att det material som samlats in för forskningsändamålet inte får användas för 
kommersiellt bruk eller i andra icke vetenskapliga syften, samt att de uppgifter som samlats in 
inte får spridas och fungerar likt ett skydd mot att uppgifterna sprids till obehöriga 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Till att börja med utformade vi det mail som skickades ut till våra respondenter utifrån 
Vetenskapsrådet fyra forskningsetiska principer, för att säkerställa att vår studie uppfyllde etisk 
redlighet. Vi informerade om studiens syfte och att deltagandet i studien var helt frivilligt där 
deltagarna när som helst under studiens gång hade rätt att avbryta sitt deltagande. Vidare 
informerade vi om att vi förhöll oss till nyttjande- och konfidentialitetskravet på så vis att 
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materialet som samlades in inte kommer att användas i ytterligare studier, samt att det 
insamlade materialet behandlades konfidentiellt där samtliga intervjupersoner gavs fiktiva 
namn i uppsatsen. För att säkerställa att intervjupersonerna tagit del av informationen och att 
de skulle känna förtroende för oss klargjorde vi vid intervjutillfällena återigen studiens syfte, 
hur studien skulle genomföras och hur vi förhållit oss till forskningsrådets fyra principer.  

3.6 Förförståelse 
Denscombe (2014) menar att det är svårt för forskare att hålla sig objektiv i kvalitativ forskning 
då resultatet alltid är en produkt av forskarens egen tolkning som präglas av tidigare 
erfarenheter. Trots att vi försökte hålla oss objektiva och genomförde studien med absolut 
neutralitet så är vi givetvis medvetna om att vår förförståelse kan ha påverkat hur vi förstår och 
uppfattar empirin, vilket i sin tur kan ha påverkat vårt resultat och vår analys. Med detta som 
bakgrund är det viktigt för oss att redovisa och lyfta fram vår förförståelse. Det faktum att det 
finns få kvinnor i höga positioner i arbetslivet är allmänt känt och diskuteras och 
problematiseras ofta i den allmänna debatten. Dock var akademin som arbetsplats för oss ett 
relativt nytt område och vår bakgrund skilde sig en del från de kvinnor som vi intervjuade 
eftersom de kommit betydligt längre i karriärutvecklingen än vad vi har gjort. Som kvinnor 
precis i uppstarten av vår karriär och med ett gediget intresse av genus- och jämställdhetsfrågor 
fanns det en personlig koppling till ämnesområdet. Dessutom har vi under vår utbildning 
diskuterat och problematiserat traditionella könsroller, normer och strukturer vilket genererat i 
ytterligare förförståelse för kvinnors möjlighet och hinder till karriärutveckling. I vår analys 
försökte vi därför fånga fler nyanser och tänka bortom enbart normer och strukturer genom att 
även se till individen och hur det kan påverka kvinnors möjlighet till akademisk karriär. Vidare 
försökte vi från studiens början till slut ha ett kritiskt förhållningssätt både vad gäller teori, 
tidigare forskning samt insamlad empiri i syfte att förhålla oss objektiva för att vårt resultat och 
analys inte skulle speglas av vår egen förförståelse. 

3.7 Studiens tillförlitlighet  
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är tre begrepp som används för att verifiera en 
studies tillförlitlighet (Denscombe, 2014). Validitet handlar om att forskaren mäter det ämne 
som forskaren avsett att mäta samt hur exakt och träffsäkert materialet är (Ibid). I vår studie 
använde vi oss av en fast intervjuguide för att säkerställa att intervjun höll sig inom ramarna 
för vad studien ansåg att studera. För att öka studiens trovärdighet ytterligare använde vi oss 
även av respondentvalidering då vi under intervjuernas gång återkopplade och upprepade 
intervjupersonernas svar, vilket var ett sätt för oss att kontrollera och bekräfta att vår 
uppfattning stämde väl överens med respondenternas verklighetsuppfattning (Denscombe, 
2014). Reliabilitet handlar om att liknande resultat och slutsatser ska kunna frambringas vid 
upprepade mätningar (Ibid). Ett sätt att göra detta menar Denscombe (2014) är att noggrant 
redogöra för metoder, analys och övriga procedurer i syfte att andra forskare ska kunna bedöma 
studiens pålitlighet. Därför försökte vi i vår studie att så utförligt som möjligt beskriva hur vi 
gick tillväga vid exempelvis val av teorier och tidigare forskning, urval av respondenter, 
intervjuernas utformning och genomförande samt analysmetod i syfte att vara så transparenta 
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som möjligt. Huruvida vår studie är generaliserbar, eller går att överföra i andra studier är svårt 
att svara på då vi hade ett relativt litet urval. Denscombe (2014) menar att det rent statistiskt 
sett är svårt att avgöra hur generaliserbar en kvalitativ studie är, men att det i mångt och mycket 
handlar om i vilken utsträckning studien går att generalisera. Syftet med den kvalitativa studien 
var dock inte att få ett generaliserbart resultat då det var kvinnors upplevelser som stod i fokus.  

3.8 Analysmetod 
Studien utgick från en deduktiv ansats med analytisk induktion, således en variant av abduktion 
eftersom det var en sammanslagning mellan både deduktion och induktion. Deduktion innebär 
att logik utgör utgångspunkten i form av teorier och utifrån dessa kan man komma fram till 
slutsatser. Vi praktiserade detta genom att vi tidigt i arbetet med studien sökte efter teorier och 
relevant tidigare forskning inom området. Sedan valde vi ut de teorier vi ansåg vara mest 
lämpliga för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Eftersom metoden i vår studie var 
av en abduktiv variant utgjordes även en del av analysmetoden av analytisk induktion, som 
innebar att det empiriska materialet utgjorde den grund som sedan kopplades till valda teorier. 
Genom att vi gick fram och tillbaka mellan teori och empiri var syftet att koppla de 
observationer som gjordes i empirin till teorier och tidigare forskning (Watt Boolsen, 2007).  
     
Det empiriska materialet samlades som tidigare nämnt in genom intervjuer med respondenterna 
och efter det genomfördes en ordagrann transkribering av det insamlade materialet. När 
materialet var färdigtranskriberat började den tematiska analysen av data. Då vi delvis utgick 
från en deduktiv ansats formulerades uppsatsens teman utefter teorier och tidigare forskning. 
De teman som behandlades var akademi, karriär samt socialt kapital och det var även dessa 
som utgjorde mallen för vår intervjuguide. Efter genomförda intervjuer var det första steget att 
dela in det transkriberade materialet i koder genom att skapa subteman för våra redan 
färdigställda huvudteman. Exempelvis kunde subteman som arbetstid, tjänsteplanering och 
undervisning kopplas samman med huvudtemat akademi. Med hjälp av dessa subteman kunde 
vi fördela vårt material under respektive tema så att vi kunde urskilja samband och se mönster 
för att dra kopplingar och slutsatser. Genom att vi delade in materialet i kategorier och teman 
kunde vi enklare prioritera det material som var väsentligt för att kunna svara på våra 
frågeställningar. Det slutliga steget i tolkningsprocessen var att analysera och jämföra 
materialet med valda teorier och tidigare forskning inom området. Eftersom studiens teman 
akademi, karriär och socialt kapital är breda med utrymme för flera subteman valde vi att även 
presentera resultat och analys utifrån dessa (Denscombe, 2014).  
 
Förutom det insamlade empiriska materialet användes även tidigare forskning i form av studier, 
artiklar och annan relevant litteratur. Tanken var att litteratur och empiriskt material skulle 
komplettera varandra för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Resultatet analyserades 
sedan utifrån ett feministiskt perspektiv med utgångspunkt i de teoretiska begreppen 
genussystemet som grundläggande ordning, isärhållning mellan män och kvinnor samt mannen 
som norm.  
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3.9 Metoddiskussion 
Valet av kvalitativ metod som metodologisk ansats grundade sig i att syftet med studien var att 
lyfta fram kvinnliga akademikers upplevelser av möjlighet till akademisk karriär. Ahrne och 
Svensson (2015) menar att valet av forskningsdesign bör utgå från studiens frågeställningar. 
Eftersom vår studie inriktade sig på upplevelser och erfarenheter gav en kvalitativ metod oss 
en bredare bild och fler nyanser än i jämförelse med vad en kvantitativ utformning hade gjort. 
I en kvantitativ studie ges det inte samma möjlighet till djupare förklaringar och att ställa 
följdfrågor. Eftersom det krävdes djupare förståelse och kunskap om respondenternas 
upplevelser för att besvara vårt syfte var inte en kvantitativ metod motiverat. Vi är medvetna 
om tänkbara brister med vald metod, exempelvis kritiserar Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
(2015) kvalitativ metod för att ge icke generaliserbara förklaringar och mätbara resultat 
eftersom forskningen är subjektiv. Dels är den subjektiv på grund av respondenternas 
personliga erfarenheter och dels för att vårt personliga intresse möjligtvis styrde forskningen i 
en särskild riktning. Ytterligare en anledning till att studien inte är generaliserbar är att den 
genomfördes på endast ett lärosäte i Sverige, dock var syftet med studien inte att generalisera 
utan att fånga respondenternas upplevelser kring karriärvägar vid det berörda lärosätet. Vidare 
berörde studien frågor som kan uppfattas som känsliga för respondenterna, vilket resulterade i 
valet av att mer specifikt använda oss av semistrukturerade intervjuer. Nackdelar med 
intervjuer som metod är enligt Denscombe (2014) bland annat att det är tidskrävande både i 
förhållande till utförandet av intervjutillfället i sig och med tidsomfattande transkribering. 
Fördelar med valet av semistrukturerade intervjuer är däremot att det under intervjuns gång 
finns möjlighet till flexibilitet, för respondenten att fritt utveckla sina tankar och svar samt för 
oss som forskare att följa upp respondenternas svar och ställa nya frågor som inte innefattas i 
intervjuguiden (Ibid). 
  
Urvalsprocessen som var av en subjektiv karaktär genomfördes med hjälp av en kontaktperson 
vid det berörda lärosätet som lyfte fram lämpliga kandidater för studiens syfte (Denscombe, 
2014). Fördelaktigt med denna metod var att vi kom i kontakt med respondenter som uppfyllde 
våra kriterier för att besvara studiens syfte och som tillförde värdefull och användbar 
information. Givetvis kan det identifieras nackdelar med olika urvalsmetoder. Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2015) nämner att urvalet kan bli manipulerat när en kontaktperson vid 
organisationen är involverad i urvalsprocessen där det i tänkbara fall kan vara önskvärt att lyfta 
fram en specifik bild av organisationen. Ytterligare en faktor som kunde tänkas få konsekvenser 
för resultatets trovärdighet och generaliserbarhet är vår studies begränsade urval i antal 
respondenter. Om urvalet hade varit mer omfattande hade möjligtvis resultatet sett annorlunda 
ut och det hade kunnat bidra till en ökad trovärdighet för vår studie. 
  
Majoriteten av intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats vilket enligt 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) kan ha både positiva och negativa konsekvenser. Vidare 
menar författarna att när intervjun hålls på respondentens arbetsplats kan det resultera i att 
respondenten vill framställa sig på ett visst sätt men att den trygga arbetsmiljön gör att 
respondenten känner sig bekväm. En intervju genomfördes på offentlig plats, Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2015) menar att problem som kan uppstå i detta fall är att inspelningen 
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kan störas av buller, därav gjorde vi valet att mötas på ett bibliotek där ljudnivån generellt sett 
är relativt låg. 
 
Vår studie utgick från en tematisk analys där analysmetoden kort sammanfattat skedde genom 
att materialet delades in i teman som utgjorde grund för våra slutsatser i resultat och analys. 
Denscombe (2014) lyfter fram att forskarens ”jag” är en generell nackdel med kvalitativ analys. 
Vidare beskriver författaren att frambringandet och analysen av data påverkas av oss som 
forskare genom våra egna upplevelser och övertygelser. Medvetna om detta försökte vi förhålla 
oss så objektiva som möjligt och även redovisa för vår redan befintliga förförståelse kring 
ämnet. I försök att hålla oss objektiva och öka trovärdigheten använde vi oss av en kombination 
av teori, tidigare forskning och empiriskt material. Ahrne och Svensson (2015) poängterar att 
hänsyn och försiktighet bör tas vid forskning som rör personliga upplevelser och erfarenheter, 
således menar författarna att denna analytiska metod är ett lämpligt val vid komplexa 
situationer. 
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4. Resultat och analys 

 
I följande avsnitt presenteras studiens insamlade empiri, vilken genom analys kopplas samman 
med teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Det empiriska underlaget består av 
intervjuer med fyra kvinnor som arbetar inom skilda fakulteter vid det berörda lärosätet. 
Samtliga respondenter har disputerat och därmed avlagt doktorsexamen. Kvinnorna har 
tilldelats följande fiktiva namn: Stina, Felicia, Emma och Madeleine. För att kunna besvara 
vårt syfte har resultat och analys strukturerats upp efter studiens genomgående teman. 
Samtliga teman som följer presenteras utifrån ett genusperspektiv: akademi, karriär samt 
socialt kapital.  
 

4.1 Akademi 
Under följande rubrik presenteras det resultat som relaterar till hur kvinnorna vid lärosätet 
upplever akademin som arbetsplats med fokus på arbetets utformning och innehåll.  
 
Resultatet visar att lärosätet lyfter fram en övergripande bild om att akademisk karriär handlar 
om att göra en akademisk nivåutveckling, det vill säga att meritera sig till de högsta 
positionerna som docent eller professor. Vidare menar respondenterna, i linje med Angervall, 
Gustafsson och Silfver (2018), att forskning är det som krävs för att göra akademisk karriär. 
Samtliga respondenter upplever att det finns en tydlig struktur vid lärosätet gällande 
arbetstidens omfattning. För att ta sig framåt i den akademiska karriären menar respondenterna 
att det krävs ett hårt arbete både inom och utanför den officiella arbetstiden då de beskriver att 
det är nödvändigt att jobba långt över 100%. Madeleine beskriver:  
 
“...vilket innebär att jag jobbat säkerligen minst 150% under väldigt många år. Ibland 200% 

säkerligen, kvällar och helger.” 
 
Vidare menar respondenterna att forskning tenderar att hamna utanför den officiella arbetstiden 
eftersom den tid som är avsatt till forskning inom tjänsteplanering inte är tillräcklig. Dessutom 
tvingas respondenterna ofta åsidosätta sin forskning på grund av övriga arbetsuppgifter, 
exempelvis undervisning och administrativa uppdrag, som är mer tidsomfattande än vad som 
är avsatt i den officiella tidsplaneringen. Kanter (1977) beskriver möjlighetsstruktur som en 
självuppfyllande spiral som förklaras av könsskillnader på så sätt att det finns förväntningar 
kopplade till kön, vilket enligt vår mening har ett samband med att kvinnor missgynnas tid för 
forskning. Dessa förväntningar handlar enligt respondenterna framförallt om 
undervisningsuppdrag och övriga administrativa uppdrag som kvinnor utför i större grad. 
Vidare menar vi att ett större ansvar för hem och familj är en annan anledning till att kvinnor 
missgynnas tid för forskning som måste ske utanför officiell arbetstid. Vår analys blir således 
att kvinnor begränsas av möjlighetsstrukturen, dels på grund av förväntningar rörande övriga 
arbetsuppgifter som inte gynnar forskningen och dels eftersom kvinnor på grund av 
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huvudansvar över hem och familj inte har samma möjlighet att lägga det övertidsarbetet som 
krävs för karriärutveckling. Emma berättar:  
 

“...med det sagt så är det ju ett problem med strukturen också. Att det enda sättet att göra 
karriär det är att inte ha ett liv utanför det här.” 

 
Respondenterna lyfter fram fulla tjänsteplaneringar, det vill säga de arbetsuppgifter som ingår 
i respektive tjänst, som ett strukturellt problem och som en orsak till omfattande övertidsarbete. 
Denna överbelastade arbetssituation har påverkat respondenternas hälsa på ett negativt sätt då 
minst en av respondenterna vittnar om hur hon nästintill tvingats till att ta tjänstledigt i perioder 
för att orka med.  En annan av respondenterna berättar hur hennes närmaste chefer har gjort en 
granskning över kvinnliga och manliga medarbetares tjänsteplaneringar där en markant 
skillnad kunde identifieras. Kvinnliga medarbetares tjänsteplaneringar var alltid fullplanerade 
eller överplanerade medan manliga medarbetares arbetsuppgifter endast omfattade runt 50–
60%, vilket innebar att övrig arbetstid fritt kunde användas till uppgifter som gynnar den 
akademiska karriären. Angervall, Gustafsson och Silfver (2018) förklarar i sin studie att 
framförallt kvinnor upplever undervisning som mycket tidskrävande, vilket får negativa 
konsekvenser för forskning och vidare avancemang. Vidare bekräftar samtliga respondenter att 
den tid som är avsatt för undervisning är långt ifrån tillräcklig då ett undervisningsuppdrag 
kräver mycket tid i form av exempelvis förberedelser och tentarättning. Emma berättar:  
 

“…det finns inte en enda människa som skulle säga att man hinner sitt 
undervisningsuppdrag, eller jo det finns det kanske men inga jag har träffat.” 

 
Utöver undervisning menar respondenterna att de lägger mycket tid på övriga administrativa 
samt inofficiella uppdrag, vilket som tidigare nämnt kvinnor förväntas utföra i högre grad. I 
Angervall, Gustafsson och Silfvers (2018) studie visar resultatet på en vanligt förekommande 
uppdelning mellan könen där det i större utsträckning förekommer att kvinnor undervisar och 
män forskar. Vidare blir vår tolkning att detta är ett resultat av isärhållandets tabu då det går att 
identifiera könssegregering både vertikalt och horisontellt inom akademin (Hirdman, 2003). 
Det finns en vertikal könssegregering eftersom män till skillnad från kvinnor i större grad 
återfinns på akademiskt höga positioner samt en horisontell könssegregering då det finns en 
tydlig uppdelning av arbetsuppgifter mellan könen. Lärosätets könssegregering kan kopplas till 
Hirdmans (2003) teori om att dikotomin reproducerar föreställningar om manligt och kvinnligt, 
vilket kan liknas vid en självgående spiral så länge inte normer och föreställningar utmanas.  
 
Samtliga respondenter medger att det finns stora förväntningar, dels gällande arbete utöver 
officiell arbetstid och dels vad gäller ansvarstagande för verksamheten och övriga 
administrativa uppdrag både från ledning och kollegor. Resultatet visar på att det, trots tidsbrist 
för forskning, finns förväntningar från ledning att medarbetare ska tillägna tid åt forskning om 
det så ska ske utanför arbetets ramar. En av respondenterna redogör för en situation som 
tydliggör rådande förväntningar där ett medarbetarsamtal framförallt fokuserade på hur 
forskningsbiten kunde utvecklas, trots att forskning vid tillfället inte ingick i respondentens 
tjänsteplanering. Hirdman (2003) förklarar med hjälp av genuskontraktet hur isärhållandet och 
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den hierarkiska ordningen mellan könen bidrar till föreställningar om manligt och kvinnligt 
beteende. Detta menar vi är en förklaring till varför majoriteten av respondenterna upplever att 
en del förväntningar går att koppla till kön, då kvinnor förväntas ta ett större ansvar för sina 
åtaganden. Stina berättar:  
 
“Jag har fått en massa uppdrag för att man är en duktig flicka och man gör saker skitbra och 

man vet om man ger mig ett uppdrag, så vet man att saker blir gjorda.” 
 

Ytterligare ett hinder för karriärutveckling som främst drabbar kvinnor är de tidskrävande 
undervisningsuppdragen. Respondenterna berättar att det tagit många år att meritera sig 
akademiskt på grund av omfattande undervisningsuppdrag. Som tidigare nämnt framkommer 
det i resultatet att undervisning kräver avsevärt mycket mer tid än vad som är avsatt i 
tjänsteplaneringen, vilket gör att det prioriteras före andra arbetsuppgifter som exempelvis 
forskning. Enligt vår analys är detta ett hinder som kan kopplas till jämställdhet eftersom det 
finns en tydlig könssegregering inom akademin där framförallt kvinnor undervisar och män 
forskar, vilket hindrar kvinnor att meritera sig akademiskt. Emma berättar hur dessa strukturer 
återfinns inom akademin och ständigt reproduceras: 
 
“Tittar man på strukturerna så är det män som sitter på de tunga positionerna sen har man 

kvinnor på positioner också men kvinnorna jobbar med utbildning /.../ vi har en 
jämställdhetsansvarig som är en kvinna, men forskningen och forskningsinriktningen de sitter 

männen på. Det är sådana strukturer som hela tiden går igenom skulle jag säga.” 
 

Respondenterna lyfter även fram övriga administrativa uppdrag som ett hinder för möjlighet 
till akademisk karriär då det framkommer att de lägger ner ofantlig mycket tid på administrativa 
uppdrag och arbetsuppgifter. Samtliga hinder som är relaterade till akademin fungerar likt ett 
glastak, som bekant syftar på de osynliga hinder kvinnor möter i sin karriär (Wahl et al., 2011). 
Vidare upplever respondenterna att de har känt sig tvingade att åta sig administrativa uppdrag 
även om de i flera fall inte funnits tid, vilket har resulterat i att forskningen har tvingats 
bortprioriteras. Enligt egen tolkning har både undervisning och administrativa uppdrag en 
koppling till de höga förväntningar som finns på kvinnor i att ständigt agera ansvarsfullt och 
att högt prioritera verksamhetens behov. Madeleine berättar:  
 

“Jag har varit för ansvarsfull, jag kommer aldrig mer att gå in och rädda verksamheten på 
bekostnad av min egen forskning, men jag gjorde det under många år. För jag trodde att jag 

var tvungen, eller ja, också för att jag kände att jag behövde.” 
 

Stina berättar: 
 

“Jag har gjort väldigt mycket parallellt men jag har aldrig haft tid någonstans att meritera 
mig akademiskt för jag har hela tiden tagit ansvar för så mycket andra saker.  Jag är jättearg 

på mig själv för det idag.” 
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4.2 Karriär 
Under följande rubrik presenteras det resultat som relaterar till hur kvinnorna vid lärosätet 
upplever möjligheten till att göra akademisk karriär där lärosätets struktur framförallt lyfts 
fram. 
 
Gemensamt för samtliga respondenter är att kombinationen av familj- och arbetsliv upplevs 
som ett stort hinder för karriärutveckling. Vidare framkommer det ur intervjuerna att 
föräldraledigheten påverkat respondenternas löneutveckling negativt. Detta tror vi dels beror 
på ledighet från arbetet i sig och dels att respondenternas akademiska utveckling stannat av 
under viss tid. Som tidigare framgått finns det tydliga förväntningar på arbete utanför utsatt 
arbetstid och forskningen tvingas ofta nedprioriteras till följd av överbelastade 
tjänsteplaneringar. Respondenterna menar att det övertidsarbete som krävs för 
karriärutveckling måste ske på kvällar och helger, vilket blir svårt i kombination med barn. En 
av respondenterna beskriver att detta resulterat i att karriärutvecklingen tagit avsevärt längre 
tid. Stina berättar:  
 
“Jag kombinerade det med småbarn så ja, det kanske också är en anledning att det tog lång 

tid /…/ så då valde jag att börja läsa på halvfart här i kombination med att ha mina barn 
hemma.” 

Vidare beskriver övriga respondenter liknande upplevelser av att kombinera familj och 
arbetsliv. En av dem förklarar hur hon tidigare arbetat konstant och hur hennes graviditet blev 
en varningsklocka eftersom hon insåg att arbetssituationen inte längre var hållbar. Detta 
resulterade även i att respondenten istället valde att fokusera på en karriärutveckling vid sidan 
av den akademiska. Sammanfattningsvis upplever samtliga respondenter familjeliv som ett 
hinder för den akademiska karriären, exempelvis berättar Emma:  
 

“...generellt så är ju inte forskningsvärlden upplagd för att man har barn. Så kan man nog 
säga, så det är svårare att åka på konferenser, bland annat.” 

	
Resultatet bekräftar tidigare forskning om akademins traditionella manliga norm där den 
akademiska kulturen är mer anpassad till mäns livsstil eftersom kvinnor historiskt sett har 
huvudansvar för barn och familj (Dahlerup, 2010). Efter egen analys bekräftar respondenternas 
upplevelser att hinder för karriärutveckling tenderar att reproduceras då kvinnor än idag tar 
mest ansvar för hem och familj (Ibid). Vidare kan vi som tidigare nämnt koppla detta till 
Kanters (1977) möjlighetsstruktur eftersom det finns särskilda förväntningar kopplade till 
kvinnor. I resultatet framkommer det att respondenterna upplever att de är tvungna att bevisa 
både för sig själva och för andra att de är närvarande som förälder. Enligt vår tolkning begränsar 
dessa förväntningar om huvudansvar för familj kvinnors akademiska karriär. Givetvis är även 
män föräldrar och kan komma att påverkas i karriären av exempelvis föräldraledighet, men än 
idag är föräldraledigheten ojämlikt fördelad vilket påverkar kvinnors karriärutveckling i större 
utsträckning. Det jämställda föräldraskapet är dock något som diskuteras allt mer både i den 
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politiska och allmänna debatten och även om utvecklingen går långsamt framåt ser vi ändå att 
det på lång sikt går mot en förändring.  
 
Likt Hirdman (2003) poängterar att det finns en genuslogik framkommer det vid intervjuerna 
att majoriteten av respondenterna upplever att det finns en tydlig manlig struktur vid lärosätet 
då de beskriver hur kvinnorna måste bli mer som männen. Exempelvis beskriver en av 
respondenterna hur hon som kvinna känner att hon måste anpassa sitt beteende till ett mer 
stereotypt manligt beteende. Vidare förklarar respondenten att hon upplever sig blivit tvingad 
till att vara hård och känslokall i sin yrkesroll för att lyckas ta sig framåt i karriären, vilket 
respondenten menar ger negativa konsekvenser för det sociala nätverket. Ett normbrytande 
beteende kan få påföljder eftersom det finns särskilda förväntningar på kvinnor att vara mjuk 
och omsorgsfull vilket vanligtvis förknippas med ett stereotypt kvinnligt beteende. Emma 
berättar:  
 
“...man blir framförallt ännu mindre populär om man som kvinna väljer en manlig strategi.” 
 
En annan del av den manliga strukturen visar sig i att respondenterna upplever att det finns en 
maktaspekt. En av respondenterna beskriver att det på hennes fakultet endast satt män på 
ledningspositionerna fram tills relativt nyligen, vid den tidpunkten var detta dock inget som 
lyfts fram som ett problem. Utan det är först nu när det sitter kvinnor på majoriteten av dessa 
positionerna som det uppstått en diskussion om att det borde vara mer jämställt. En avsevärt 
betydande konsekvens av maktaspekten är att det enligt respondenterna förekommer sexuella 
trakasserier vid lärosätet. Enligt vår uppfattning är detta ett resultat av en obalans i 
maktstrukturen där kvinnor underordnas män. Vidare anser vi att en ytterligare bidragande 
orsak är att kvinnor i flera fall står i beroendeställning till en manlig kollega, exempelvis i form 
av handledare, chef eller annan betydande position. Med män dominerande på höga positioner 
inom akademin anser vi att det blir särskilt problematiskt då kvinnor kan uppleva 
förtroendebrist för högre chefer rörande denna fråga, samt en rädsla för att det kan komma att 
missgynna karriären att lyfta problemen med sexuella trakasserier. Enligt Kanters (1977) teori 
om det relativa antalet kan detta inom de mansdominerade fakulteterna förklaras av att kvinnor 
som befinner sig i minoritet blir mer synliggjorda, vilket kan ha både en pressande och 
förlamande effekt.  
 
Kanter (1977) förklarar att män och kvinnors olika beteenden som ofta förknippas med 
stereotypa manliga och kvinnliga egenskaper snarare orsakas av maktstrukturer än 
könsskillnader. Vanligt förekommande i den akademiska världen menar flertalet av 
respondenterna är härskartekniker där kvinnor är mest utsatta. De beskriver hur männen tar 
störst plats och i högre grad blir lyssnade på när de kommer med liknande förslag som en 
kvinnlig kollega, vilket bekräftar Hirdmans (2003) teori om att mäns handlingar betraktas som 
mer värdefulla samt hur en hierarkisk logik bidrar till att män implicit tar plats på kvinnors 
bekostnad. Dessutom upplever respondenterna att deras arbete ofta ifrågasätts av manliga 
kollegor som befinner sig både på lägre och högre positioner. Enligt vår tolkning betyder detta 
att kvinnor behöver prestera bättre än manliga kollegor, vilket går i linje med Dahlerups (2010) 
redovisning för hur kvinnor behöver vara mer meriterande än manliga kollegor för avancemang 
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inom karriären. Vidare kan en koppling mellan manliga underordnades sätt att ifrågasätta 
kvinnor på högre position göras med Kanters (1977) teori om möjlighetsstruktur där en skillnad 
identifieras mellan två grupper av personer med små respektive stora möjligheter till 
avancemang. Som tidigare nämnt ingår män vanligtvis i gruppen av stora möjligheter som 
tenderar att överskatta sin egen kompetens, medan kvinnor i gruppen av små möjligheter har 
en förmåga att undervärdera sin egen kompetens.  
 
Vidare menar respondenterna att det finns ett behov i att kvinnor själva måste sätta gränser och 
inte ta så mycket ansvar som förväntas av omgivningen. Enligt vår tolkning handlar denna 
uppfattning mer om att försöka omvandla ett strukturellt problem till ett individuellt problem. 
Evetts (2000) lyfter fram att det finns ett individuellt perspektiv där aktören har en aktiv roll i 
olika sätt att reagera på organisationens struktur som i detta fall enligt vår tolkning kan vara att 
aktivt säga nej och prioritera sin egen karriärutveckling. Likt vad Kanter (1977) menar är även 
vår uppfattning att det finns en problematik i att ha ett individuellt perspektiv på frågor som 
egentligen är mer av strukturell karaktär. Vidare förklarar Kanter (1977) att individens 
beteende formas av organisationens strukturer och därför anser vi att göra det till ett individuellt 
problem är att förminska de strukturella hinder kvinnor stöter på i den akademiska 
karriärutvecklingen. Enligt vår mening är det svårt att gå emot strukturen av flera anledningar, 
exempelvis då normer fungerar som oskrivna regler och för att det kan få negativa 
konsekvenser för den egna karriären att motsätta sig förväntningar om ansvarstagande. Genom 
att kvinnor dessutom tvingas förändra sitt beteende till ett mer stereotypt manligt beteende för 
att vara kapabla till att säga nej och prioritera sin karriärutveckling tolkar vi det likt Hirdman 
(2003) att en manlig norm legitimeras medan det kvinnliga könet ses som det avvikande 
undantaget.  
 
Respondenterna berättar att det tidigare vid lärosätet fanns ett meriteringsprogram som syftade 
till att främja kvinnors möjlighet till att bli docent eller professor, genom exempelvis 
forskningsmedel avsett enbart för kvinnor. Vidare framkommer det att satsningen på kvinnlig 
meritering fick mycket kritik delvis av juridiska skäl och fick således inget fortsatt ekonomiskt 
stöd av ledningen. Enligt vår uppfattning var detta en möjlighet för kvinnor att vidareutveckla 
den akademiska karriären som nu tagits bort från lärosätet. Enligt Dahlerup (2010) visar 
tidigare studier på att kvinnor behöver vara mer meriterade än sina manliga kollegor för att få 
ta del av forskningsmedel. Enligt vår uppfattning är denna typ av insats nödvändig för att främja 
kvinnlig meritering, vilket är i linje med respondenterna som menar att särskilda insatser 
behövs eftersom kvinnor och män inte har jämlika villkor vare sig hemma eller på arbetet. 
Respondenternas upplevelser av att ständigt behöva försvara sin forskning och prestera bättre 
än sina manliga kollegor är enligt vår tolkning ytterligare ett bevis på att insatser för kvinnlig 
meritering är nödvändig i utvecklingen för mer jämställda villkor inom akademin.  
 
Av resultatet framkommer det att lärosätets storlek utgör både hinder och möjligheter för 
kvinnors möjlighet till att göra akademisk karriär. Respondenterna upplever att möjligheterna 
med lärosätets storlek bland annat är att det är svårare att rekrytera till mindre lärosäten än till 
de större vilket leder till att det blir färre att konkurrera mot. En fördel som respondenterna 
lyfter med detta är att de känt sig uppmanade att avancera sin akademiska nivå eftersom 
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lärosätets olika fakulteter samtliga kräver olika nivåer av akademiska positioner, som 
exempelvis professor eller docent. En av anledningarna till att det är svårt att rekrytera till 
mindre lärosäten kan vara att det är mer populärt att söka sig till de stora och traditionella 
lärosätena på grund av större karriärmöjligheter, exempelvis av anledningen att det är enklare 
att få forskningsmedel. Vidare är vår analys att den individuella faktorn påverkar hur individen 
väljer att bemöta uppmaningar från arbetsgivare, i detta fall såg respondenterna att dessa 
uppmaningar gav möjligheter i att avancera inom karriären (Evetts, 2000). I linje med Kanter 
(1977) ser vi en skillnad mellan kvinno- och mansdominerade fakulteter då respondenterna 
inom kvinnodominerade fakulteter som befinner sig i majoritet inte upplever samma 
konkurrens. Madeleine berättar:  
 
 “Jag har en ganska schysst position eftersom vi inte har så många män och eftersom det är 

svårrekryterat, det gör ju faktiskt att man får fördelar.” 
 
Resultatet visar även på att respondenterna upplever lärosätets storlek som ett hinder för 
karriärutveckling då personliga relationer är av större betydelse vid mindre lärosäten. Vidare 
upplever respondenterna att det finns normer och oskrivna regler kring vilka personer som är 
betydelsefulla för det sociala nätverket, vilket kan komma att påverka karriären negativt. Då 
majoriteten män innehar de högsta positionerna vid lärosätet kan det få negativa konsekvenser 
för kvinnor vid lärosätet. Resultatet bekräftar på flertalet punkter Hirdmans (2003) teori om 
genussystemet som belyser kvinnors sociala underordning samt hur ovannämnda hinder utgör 
ett glastak (Wahl et al., 2011). Emma berättar:  
 

“De oskrivna reglerna är att du måste hålla dig väl med rätt personer.” 
 

Slutligen framgår det i resultatet att karriärstrukturen och möjligheter till akademisk karriär 
även påverkas av lärosätets storlek då det är svårare för mindre högskolor och universitet att få 
forskningsmedel. Efter egen analysering kan detta få konsekvenser för det sociala nätverket, 
eftersom mindre lärosäten inte ger samma möjligheter till kontakter och relationer, vilket enligt 
Angervall, Gustafsson och Silfver (2018) har en avgörande betydelse för en framgångsrik 
akademisk karriär. Dock upplever somliga respondenter att lärosätets storlek även kan vara till 
fördel för möjlighet till akademisk karriär då konkurrensen inte är lika hård. En anledning till 
att upplevelsen av karriärmöjligheter i förhållande till lärosätets storlek skiljer sig något kan 
enligt vår tolkning bero på att respondenterna i detta fall bemöter organisationens kultur och 
struktur på ett sätt som istället ger möjligheter för akademisk karriär (Evetts, 2000).   
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4.3 Socialt kapital 
Under följande rubrik presenteras det resultat som relaterar till hur kvinnorna vid lärosätet 
upplever tillgången till socialt kapital med fokus på resurser i form av socialt nätverk samt 
forskningsbidrag. 
 
Resultatet bekräftar tidigare forskning om att socialt nätverk som är en viktig del av socialt 
kapital har stor betydelse för den akademiska karriären då det kan fungera som både ett hinder 
och skapa möjligheter (Angervall, Gustafsson & Silfver, 2018). Respondenterna bekräftar 
vikten av ett fungerande socialt nätverk då det är svårt att bedriva forskning på egen hand och 
att det krävs att forskaren ingår i ett sammanhang för att ha möjlighet att meritera sig. Vidare 
framkommer det att respondenternas nätverk består av framförallt kvinnliga kollegor på 
liknande positioner som alla delar samma erfarenhet om svårigheter i att meritera sig 
akademiskt. Madeleine berättar:   
 
“Det nätverk jag har, där slåss vi alla mot samma drake eller vad man ska säga. Vi har alla 

svårt att få forskningspengar, vi har alla svårt att publicera, alltså vi ligger lite i samma 
situation /.../ Men det är inget nätverk som ger mig möjligheter. Det är inga personer som 

sitter i forskningsfrågor, det är inga personer som har möjlighet att bestämma över 
forskningsmedel.”  

 
Enligt vår tolkning bygger respondenterna nätverk horisontellt eftersom de framförallt består 
av medarbetare på samma nivå. Angervall, Gustafsson & Silfvers (2018) studie visar att 
kvinnor tenderar att binda sig horisontella nätverk som inte är särskilt fördelaktiga för den 
akademiska karriärutvecklingen. Vidare menar författarna att en anledning till att horisontella 
nätverk inte anses vara lika fördelaktiga som vertikala nätverk är att de inte ger lika stor 
spridning av kontakter på olika nivåer. Ytterligare bidragande orsaker till ojämlikheten mellan 
kvinnor och mäns sociala nätverk är den individuella skillnad där människor har en tendens att 
dela samma nätverk som med de som ingår i samma sociala kategori, i detta fallet kvinnor, 
samt att män historiskt sett har en fördel gentemot kvinnor (Angervall, Gustafsson & Silver, 
2018). Vidare blir vår analys att bristen av kvinnor på höga positioner inom akademin bidrar 
till en reproduktion av kvinnors horisontella nätverk eftersom sociala nätverk ofta uppkommer 
ur samma sociala kategorier. Detta blir således enligt vår tolkning ett hinder för kvinnors 
karriärutveckling eftersom det krävs mer vertikala nätverk för att skapa de kontakter som är 
nödvändiga för att utvecklas i karriären.  
 
En annan viktig del inom socialt kapital som gynnar den akademiska karriären menar Leeman, 
Boes och Da Rin (2009) är ett väl fungerande handledarskap. Respondenterna lyfter fram att 
handledning både under och efter disputation i flera fall har varit avgörande på olika sätt. Å 
ena sidan kan handledning fungera som en möjlighet i den akademiska karriären då 
respondenterna beskriver att stöttande och uppmuntrande handledare har varit av stor betydelse 
för vidareutveckling. Å andra sidan visar resultatet även på att handledning kan ha en hindrande 
effekt då respondenterna har erfarenhet av att gentemot manliga kollegor exkluderas av 
manliga handledare. Av vår analys ser vi en skillnad mellan kvinno- och mansdominerade 
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fakulteter då resultatet vid en mansdominerad fakultet går i linje med Kanters (1977) teori om 
en kontrasteffekt i betydelsen av att olikheterna mellan majoriteten och minoriteten gärna 
överdrivs på grund av en rädsla för att likheter ska synliggöras. Felicia berättar:  
 

“De hade middagar hemma hos varandra, de hade grabbhäng. De utvecklade en slags 
relation som jag inte var en del av /.../ jag kände att jag också kan vara en i gänget så varför 

får inte jag komma på middag?” 
 
Enligt vår mening är det relevant att lyfta fram att resultatet visade att somliga respondenter 
inte har särskilt god erfarenhet av handledarskap. Leeman, Boes och Da Rin (2009) poängterar 
att kvinnor som upplever sig ha sämre stöd i form av handledning missgynnas i den akademiska 
karriären. Vidare är vår uppfattning att kvinnors brist på handledning kan ha kopplingar till att 
män i större utsträckning väljer att samarbeta med män då de till exempel ofta utgår ifrån 
vänskapliga relationer, vilket bekräftas av Dahlerup (2010) som menar att rekrytering inom 
akademin till stor del handlar om informella kontakter. Detta kan kopplas till Hirdmans (2003) 
teori om genuskontraktet som bidrar till föreställningar om manligt och kvinnligt, vilket 
resulterar i att segregering och hierarkisering mellan könen reproduceras. Som vi tidigare 
poängterat så finns det en tydlig könssegregering inom akademin, både vertikalt och 
horisontellt. En faktor som enligt vår analys bidrar till reproduktion av denna könssegregering 
är att män fortsätter att välja män vid handledning samt rekrytering till högre position. Vidare 
är vår tolkning att denna obalanserade isärhållning mellan könen är svår att bryta eftersom 
människor som tidigare nämnt tenderar att dela nätverk med andra inom samma sociala 
kategori samt att handledare ofta återfinns på de högsta akademiska positionerna, som 
exempelvis professorer; som till 72% består av män (SCB, 2017). Emma berättar hur 
reproduktion av könssegregering visar sig i strukturen:  
 

“Så den strukturen finns här precis som överallt. Männen ser till att ha män på de högsta 
positionerna och så väljer de ut någon kvinna då och då för att de måste ha en kvinna.” 

 
Resultatet bekräftar tidigare forskning om att kvinnor har mindre möjligheter att ta del av 
forskningsmedel, vilket utgör ett hinder för akademisk karriär (Dahlerup, 2010). 
Respondenterna beskriver hur manliga kollegor får bättre utdelning, som visar sig i att en större 
procentandel män får forskningsstöd samt att respondenterna upplever att det gynnar dem att 
skriva en ansökan om forskningsmedel tillsammans med manliga kollegor. Angervall, 
Gustafsson och Silfver (2018) förklarar att forskningsmedel är en del av socialt kapital som i 
sin tur är en avgörande förutsättning för att göra akademisk karriär. Författarna menar vidare 
att resultatet av en ojämlik fördelning av socialt kapital leder till att manlig forskning värderas 
högre än kvinnlig, vilket enligt vår mening kan vara en av anledningarna till att män får större 
utdelning av forskningsmedel. Enligt Kanter (1977) är en medarbetares möjlighet att utnyttja 
organisationers resurser kopplat till makt som påverkas av exempelvis socialt nätverk samt stöd 
från kollegor och chefer. Respondenterna återkommer till att de binder nätverk horisontellt, 
vilket betyder att nätverken framförallt består av kvinnliga kollegor på liknande positioner. 
Vidare menar Kanter (1977) att det finns en koppling mellan horisontell orientering och små 
möjligheter till avancemang inom organisationen, vilka enligt vår mening är exempel på hur 
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glastaket hindrar kvinnor i karriären. Vår analys blir således att fördelning av forskningsmedel 
är kopplat till makt och socialt nätverk eftersom kvinnor på grund av en maktstruktur inte har 
samma möjlighet att utnyttja organisationens resurser. Madeleine berättar:  
 
“De är inga personer som sitter i forskningsfrågor, de är inga personer som har möjlighet att 

bestämma över forskningsmedel.” 
 

Respondenterna lyfter även fram brist på tid till att ansöka om forskningsmedel som ytterligare 
ett hinder för den akademiska karriären. Av egen analys tror vi att detta drabbar kvinnor i högre 
grad som en konsekvens av kvinnors överbelastade tjänsteplaneringar, där undervisning utgör 
en stor del av tjänsteplaneringen. Dessutom förklarar respondenterna att ansökningsprocessen 
kräver både mycket tid och samarbete med andra kollegor, vilket enligt vår uppfattning blir 
ytterligare en svårighet för att prioritera ansökningar om forskningsmedel i tjänsteplaneringen.  
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4.4 Slutsatser 
För att sammanfatta studiens resultat presenteras våra slutsatser som ger svar på studiens syfte. 
Den första frågeställningen var: Hur uppfattar kvinnliga akademiker karriärstrukturen vid 
lärosätet utifrån ett genusperspektiv? Resultatet visar att karriärstrukturen vid lärosätet präglas 
av förväntningar kopplade till arbetstid och arbetsuppgifter. För att lyckas göra akademisk 
karriär krävs tid till forskning både inom och utanför den officiella arbetstiden där kvinnor 
missgynnas tid för forskning på grund av undervisningsuppdrag och övriga administrativa 
uppdrag som kvinnor utför i större grad. Vidare visar resultatet att karriärstrukturen vid 
lärosätet utmärks av en traditionell manlig norm där kvinnorna upplever att de måste anpassa 
sitt beteende till ett mer stereotypiskt manligt beteende. En annan del av den manliga strukturen 
är upplevelsen av en rådande maktaspekt vilket leder till en obalans i maktstruktur som får 
konsekvenser för kvinnor vid lärosätet. Exempel på hur obalansen tar sig uttryck är att män 
dominerar på höga positioner samt att kvinnor därför i flera fall hamnar i beroendeställning till 
en manlig kollega.  
 
Den andra frågeställningen var: Vilka möjligheter och hinder till karriärutveckling har 
kvinnliga akademiker identifierat och kan de i sådana fall kopplas till kön/jämställdhet? 
Resultatet pekar på att ett av de största hindren för kvinnor att göra akademisk karriär är 
kombinationen av familj- och arbetsliv eftersom den akademiska kulturen är mer anpassad till 
mäns livsstil. På grund av att kvinnor generellt sett har huvudansvar för barn och familj 
försvårar det möjligheten till det övertidsarbete som krävs för karriärutveckling. Vidare visar 
resultatet att det finns en tydlig könssegregering vid lärosätet där kvinnor i större utsträckning 
undervisar och män forskar. Denna uppdelning samt kvinnors överbelastade tjänsteplaneringar 
blir således ett hinder för kvinnor eftersom undervisningsuppdrag är otroligt tidskrävande och 
forskning därför tvingas bortprioriteras. Ytterligare hinder som identifierats är kopplade till 
socialt kapital. Resultatet visar att kvinnor tenderar att binda horisontella nätverk snarare än 
vertikala, vilket inte gynnar karriärutveckling i samma grad. Dessutom framkommer det att 
kvinnor får sämre möjlighet till handledning samt forskningsmedel i jämförelse med manliga 
kollegor. Lärosätets storlek lyfts fram både som hinder och möjlighet för kvinnor att göra 
akademisk karriär. En möjlighet med ett mindre lärosäte är att konkurrensen inte är lika hård, 
medan hinder visar sig genom svårigheter att ta del av forskningsmedel samt ett begränsat 
socialt nätverk.  
 
Slutligen kan samtliga hinder som identifierats enligt vår mening kopplas till begreppet glastak, 
vilket syftar på de mer eller mindre osynliga hinder som kvinnor möter när de försöker avancera 
i karriären på grund av att de är just kvinnor i en könsmaktsordning med män dominerande på 
akademins höga positioner (Wahl et al., 2011). Kvinnliga akademiker möter hinder av 
strukturell karaktär relaterat till samtliga teman; akademi, karriär och socialt kapital kopplade 
till bland annat arbetstid, arbetets fördelning, kombination av familj- och arbetsliv, begränsat 
socialt kapital samt maktstrukturer som skapar en obalans. Med det faktum att det sker en 
utsortering av kvinnor under den akademiska karriären, benämnt “the leaking pipeline”, vilket 
resulterar i att endast 28% av Sveriges professorer är kvinnor är det tydligt att det finns ett 
glastak inom akademin (Dahlerup, 2010; SCB, 2017).  
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5. Diskussion 

 
I avslutande kapitel diskuteras studiens resultat och valda metoder. Här presenteras 
resultatdiskussion, metoddiskussion, kritik av använda teorier, arbetsvetenskapligt bidrag och 
slutligen förslag på vidare forskning.  
 

5.1 Resultatdiskussion  
Syftet med denna studie var att undersöka kvinnliga akademikers upplevelser av möjlighet till 
akademisk karriär där vår förhoppning var att identifiera hur karriärvägar vid det berörda 
lärosätet påverkas av olika villkor. För att besvara vårt syfte valde vi att formulera 
frågeställningar som vi med hjälp av semistrukturerade intervjuer sedan besvarade. Med hjälp 
av tidigare forskning, teori och empiri anser vi att en ökad förståelse för kvinnors möjlighet till 
akademisk karriär har uppnåtts. Det framkom av resultatet att karriärstrukturen vid lärosätet är 
anpassad efter en manlig norm, således upplever kvinnor vid lärosätet att möjligheten till 
karriärutveckling är begränsad. Vidare bekräftar resultatet tidigare forskning som visar på att 
de hinder kvinnor möter vid karriärutveckling har kopplingar till kön/jämställdhet. 
 
Vår första frågeställning berörde kvinnors upplevelse av karriärstrukturen vid lärosätet. 
Samtliga respondenter gav bilden av en hård karriärstruktur med högt tempo där forskning 
värderas högt för att meritera sig akademiskt. Av respondenternas upplevelser framkom det att 
akademins traditionellt manliga norm kräver att kvinnor anpassar sitt beteende till ett mer 
stereotypiskt manligt beteende. Den manliga strukturen visar sig i att män dominerar på höga 
positioner inom akademin vilket har samband med den obalanserade maktstrukturen. Vi 
upplever första frågeställningen som besvarad utifrån ett genusperspektiv eftersom vi har nått 
en förståelse för hur karriärstrukturen vid lärosätet påverkas av kön. Särskilt intressant enligt 
vår åsikt var att resultatet visade på starka normer och förväntningar kopplat till arbetstid inom 
akademin. Vidare är vår reflektion att hårt arbete och högt tempo för att avancera i karriären 
nödvändigtvis inte är unikt för akademin. Däremot tolkar vi det som att akademin är ensam i 
sitt slag gällande starka förväntningar på att de arbetsuppgifter som krävs för att meritera sig 
akademiskt bör ligga utanför utsatt arbetstid. Vår uppfattning är således att akademisk 
karriärutveckling kräver en viss typ av livsstil som är mer anpassad till män.  
 
Vår andra frågeställning berörde hinder och möjligheter till karriärutveckling kopplat till 
kön/jämställdhet. Även denna frågeställning anser vi har besvarats då det i resultatet 
identifierades flera hinder kopplade till kön och jämställdhet. Framförallt visade sig 
kombinationen av familj- och arbetsliv samt begränsad tillgång till socialt kapital vara 
hindrande för kvinnors akademiska karriär. På grund av att kombinationen av familj- och 
arbetsliv är ett generellt problem för kvinnors karriärmöjligheter hade vi redan innan vi 
påbörjade vår studie en tanke om att detta skulle utgöra en stor del av resultatet. Eftersom 
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respondenterna upplever detta problem som ett av de största hindren för karriärutveckling på 
flera sätt anser vi att vår tanke har förstärkts.  
 
Särskilt intressant av den anledning att det inte framkommit i tidigare forskning anser vi var 
betydelsen av lärosätets storlek som i resultatet lyfts fram både som ett hinder och en möjlighet. 
Vidare är vår tolkning att resultatet påverkats både av lärosätets storlek och relativt unga ålder 
och därmed hade kunnat se annorlunda ut om studien istället genomförts på ett äldre och större 
universitet, då vi anser att gamla traditioner påverkar struktur och kultur. Ytterligare en ny 
iakttagelse är att fulla tjänsteplaneringar och förväntningar på arbete utanför utsatt arbetstid 
inte bekräftas av tidigare forskning. Då vår studie genomförts med ett tydligt genusperspektiv 
kan det vara en av anledningarna till att det inte uppkom i tidigare forskning eftersom dessa 
förväntningar gäller både kvinnor och män inom akademin. Enligt vår analys kan vi dock se 
en koppling till kön och jämställdhet då dessa förväntningar hindrar kvinnor i större grad.  

5.2 Metoddiskussion  
Genom användandet av en kvalitativ metod anser vi att den empiri som var nödvändig för att 
besvara syftet framkom. Då syftet med studien var att undersöka kvinnliga akademikers 
upplevelser av möjlighet till akademisk karriär var en kvalitativ metod med intervjuer att 
föredra eftersom det handlar om komplexa och känsliga ämnen (Denscombe, 2014). En 
kvantitativ metod var inte ett alternativ då vi anser att ett frågeformulär inte hade fångat de 
nyanser vi eftersträvade för att kunna besvara våra frågeställningar. Vårt val av att använda oss 
av semistrukturerade intervjuer har enligt vår åsikt varit lämpligt för att besvara vårt syfte och 
våra frågeställningar. Vi valde att utforma en intervjuguide med förutbestämda frågor vilket vi 
upplevde vara fördelaktigt för att hålla oss inom ramarna för studiens syfte. Ytterligare en 
anledning till att en semistrukturerad intervjuguide ansågs lämplig var att det fanns utrymme 
både för oss som intervjuare att ställa följdfrågor samt för att ge respondenterna utrymme att 
fritt utveckla och resonera kring sina svar. Av den anledningen anser vi att en strukturerad eller 
ostrukturerad intervjuform inte var lämplig på grund av en risk för att frågeställningarna skulle 
förbli obesvarade (Denscombe, 2014).  
 
Respondenterna valdes ut med hjälp av en kontaktperson inom vald organisation genom ett så 
kallat subjektivt urval (Denscombe, 2014). En nackdel med vald urvalsmetod var att urvalet 
riskerade att bli manipulerat när en kontaktperson vid organisationen var involverad i 
urvalsprocessen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Då kontaktpersonen var ansvarig för 
jämställdhetsintegreringsarbetet vid organisationen och således inte en representant för 
organisationen utåt sett som kan tänkas vilja lyfta fram en positiv bild av organisationen ser vi 
dock inte detta som ett problem. Kritik som kan lyftas mot vår studie är att en kvalitativ studie 
enligt Ahrne och Svensson (2015) bör ha ett urval på minst sex respondenter för att få ett så 
representativt och oberoende resultat som möjligt. Studiens empiri samlades in från fyra 
respondenter inom vald organisation från respektive fakultet eftersom ett av våra kriterier för 
att få ett så representativt och tillförlitligt urval som möjligt var att intervjua kvinnor både från 
mans-och kvinnodominerade fakulteter. Av den anledning att intervjuerna var relativt 
tidsomfattande med en djupgående karaktär där respondenterna gav relevanta och omfattande 
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svar för studiens syfte är vi nöjda med vårt urval. Majoriteten av intervjuerna hölls på 
respondenternas arbetsplats vilket vi ser både för-och nackdelar med. Fördelaktigt var att se 
hur de agerade i sin naturliga miljö samt att det var enkelt att arrangera intervjutillfällen. En 
nackdel var att respondenterna i vissa fall uttryckte en känsla av obehag både verbalt och till 
kroppsspråket eftersom studien berör känsliga frågor kopplat till arbetsplatsen. Vår upplevelse 
är dock inte att respondenterna kände sig så pass otrygga att dela med sig av sina upplevelser 
att det har påverkat resultatet. Vid två av intervjutillfällena medverkade endast en av oss 
författare, vilket vi i efterhand kan uppleva som en nackdel då det försvårar möjligheten att 
ställa följdfrågor och samtidigt hålla sig inom ramarna för studiens intervjuguide.  

5.2.1 Studiens tillförlitlighet 
För att verifiera en studies tillförlitlighet bör hänsyn tas till begreppen validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet (Denscombe, 2014). Vi har strävat efter att uppnå validitet genom att som 
tidigare nämnt utgå från en förutbestämd intervjuguide för att säkerställa att studiens syfte och 
frågeställningar besvaras samt för att försöka hålla oss så objektiva som möjligt. Denscombe 
(2014) menar att ett sätt att öka en studies trovärdighet är genom att använda sig av 
respondentvalidering vilket vi har gjort på två olika sätt. Dels genom att upprepa och återkoppla 
respondenternas svar under intervjuernas gång och dels genom att respondenterna erbjudits 
lämna respondentvalidering för att bekräfta att vår uppfattning stämmer väl överens med 
respondenternas verklighetsuppfattning. Det var endast en av respondenterna som valde att 
lämna respondentvalidering då övriga angav att materialet från intervjuerna fick användas även 
utan respondentvalidering. Vidare anser vi även att studien kan betraktas förhålla sig till 
reliabilitet då studien genomsyras av transparens. Med en noggrann redogörelse för hur 
processen med motiverade metodval har gått till anser vi att studien kan betraktas som pålitlig 
(Denscombe, 2014). Däremot är vi medvetna om att det finns utrymme för ett annorlunda 
resultat om studiens genomförts vid annan plats och tidpunkt eftersom studien undersökte 
kvinnors upplevelser och erfarenheter. Slutligen kan studiens generaliserbarhet diskuteras då 
kvalitativa studier ofta kritiseras för att vara icke generaliserbara (Denscombe, 2014). På grund 
av att studien syftade till att studera kvinnliga akademikers möjlighet till akademisk karriär 
medverkade endast ett fåtal personer vilket får negativa konsekvenser för generaliserbarheten 
eftersom utvalda respondenter inte kan svara för hela organisationen. Dock var aldrig vårt syfte 
att generalisera utan att lyfta kvinnors upplevelser vid det berörda lärosätet.  

5.2.2 Förförståelse 
Som tidigare lyfts i vår uppsats inleddes studien med en viss förförståelse vilket försvårade 
möjligheten att hålla sig objektiv. Vi är medvetna om att vår förförståelse kan ha påverkat 
resultatet genom att värderingar och egna erfarenheter kan avspeglat sig i undersökningen. 
Enligt vår mening finns det dock både för- och nackdelar med en viss förförståelse. En fördel 
är att vi som författare besitter en värdefull förkunskap om ämnet på grund av eget intresse, 
vilket underlättade för att lyfta fram det material som var behövligt för att besvara 
undersökningens syfte. Det har varit viktigt i vår mening att förhålla oss kritiskt till den empiri 
som samlats in eftersom vi är medvetna om att vår förförståelse kan ha påverkat analysen. På 
grund av en fördel genom tidigare kunskap och intresse för ämnet upplever vi att vår 
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förförståelse har haft en positiv inverkan på studiens resultat. Med detta som bakgrund valde 
vi att lyfta fram vår förförståelse redan tidigt i uppsatsen för att göra läsaren medveten om att 
vår tolkning av empirin kan ha påverkats av våra redan befintliga föreställningar. 

5.3 Kritik av använda teorier 
Kanters förklaringsmodell har fått kritik för att endast fokusera på organisationen (Thompson 
& McHugh, 2009). Författarna menar vidare att Kanter inte berör historiska och sociala 
processer. Vår tolkning av denna kritik innebär att Kanter inte tar hänsyn till hur 
möjlighetsstrukturen och maktstrukturen är beroende av varandra och påverkas av samhällets 
könsmaktsordning. Med detta syftar vi på att organisationer som är uppbyggda av normer och 
strukturer bör studeras utifrån sin omgivning eftersom samhällsordningen påverkar 
organisationsordningen. Ytterligare kritik vi anser bör lyftas fram är Kanters strukturella 
perspektiv på organisation och kön. Alvesson och Billing (2011) menar att Kanter framhäver 
individen som skapad av organisationen utan möjlighet att agera som en enskild individ. 
Således handlar kritiken till stor del om att individuella faktorers påverkan i princip utesluts. 
Trots denna kritik valde vi att använda oss av Kanters klassiska förklaringsmodell eftersom 
den ligger i framkant inom genusforskning än idag. På grund av kritik angående brist på 
individuella faktorers påverkan valde vi att lyfta hur individens handlingsutrymme har 
betydelse för karriären. Av hänsyn till den kritik som riktas mot att Kanter endast fokuserar på 
organisationen har vi valt att komplettera vår teoretiska utgångspunkt med Hirdmans 
genussystem som syftar till att belysa kvinnors sociala underordning.   
 
Likt Kanters förklaringsmodell kan även Hirdmans genussystem kritiseras för att endast utgå 
från ett strukturellt perspektiv. Ytterligare kritik som lyfts fram är att könsrollerna i Hirdmans 
genussystem framställs som oföränderliga (Hedlin, 2010). Vidare menar författaren att 
Hirdman får normer och mönster att framstå som fixerade även om de egentligen är i ständig 
förändring. Vår tolkning av Hirdmans fixerade könsnormer handlar om att genus ofta 
diskuteras på ett sätt som tycks förstärka stereotypa könsnormer eftersom genus i sin helhet 
handlar om att se skillnader där det inte borde finnas någon skillnad. Vidar kritiserar Hedlin 
(2010) Hirdmans genussystem för att inte behandla andra intersektionella faktorer än kön. Vår 
åsikt överensstämmer med Hedlins (2010) om att en utveckling av genussystemet bör göras för 
att skapa ett bredare intersektionellt perspektiv, anledningen är att det finns andra typer av 
kategoriseringar än kön som är av stor betydelse för maktordningar som leder till ojämställda 
villkor. Trots framförd kritik valde vi att använda oss av Hirdmans genussystem eftersom den 
utgör en viktig grund för genusbegreppet. Dessutom såg vi inte kritiken om ett intersektionellt 
perspektiv som ett problem då vår studie endast inriktar sig på kön.  
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5.4 Arbetsvetenskapligt bidrag  
I studiens resultat framkom flera faktorer som kvinnliga akademiker upplever hindrande för att 
göra akademisk karriär samt att lärosätet präglas av en traditionellt manlig norm och struktur. 
Eftersom studien genomfördes i samarbete med högskolans jämställdhetsintegreringsarbete är 
vår förhoppning att studiens resultat ska bidra till mer jämställda karriärvägar inom akademin. 
Enligt vår mening kan resultatet som visar på att det finns en karriärstruktur som gynnar män, 
där även tydliga hinder för kvinnor har identifierats, användas i organisatoriska frågor som 
exempelvis arbetsmiljö och förändringsarbete. Vi anser att det är av särskild vikt att högskolor 
och universitet som Sveriges största statliga arbetsgivare tar sitt ansvar för att öka 
organisationens jämställdhet och därmed föregå med gott exempel (SCB, 2017).  Vidare kan 
studiens resultat enligt vår mening vara användbart för organisationer som strävar efter att öka 
jämställda villkor för män och kvinnor. Slutligen vill vi knyta an till vår inledning genom att 
poängtera att ökad jämställdhet leder till positiva konsekvenser både på organisations- och 
individnivå och är således ett mål alla bör ta sitt ansvar att arbeta för.  

5.5 Förslag på fortsatt forskning 
Avslutningsvis vill vi ge förslag på fortsatt forskning. Under studiens gång har ett intresse 
uppkommit av att genomföra en liknande studie inriktad på manliga akademikers upplevelser 
av möjlighet till akademisk karriär alternativt en jämförelsestudie mellan män och kvinnor. Vi 
anser att en sådan studie kan bidra till att identifiera likheter och skillnader mellan män och 
kvinnors upplevelser, vilket i sin tur möjligtvis även kan bekräfta och förstärka trovärdigheten 
av resultatet i vår studie. Ytterligare ett förslag till vidare forskning vi vill lyfta fram är liknande 
studier med ett bredare intersektionellt perspektiv då det givetvis finns flera intersektionella 
faktorer, som exempelvis ålder, etnicitet, klass, sexualitet och funktionshinder, som påverkar 
upplevelsen av möjlighet till akademisk karriär. Vi anser att det finns ett behov av att förstå 
hur skärningspunkten och samverkan mellan intersektionella faktorer kan komma att påverka 
denna upplevelse. Slutligen framkom det i resultatet att lärosätets storlek hade stor betydelse 
för kvinnliga akademikers upplevelser av möjlighet till akademisk karriär. Eftersom detta inte 
var bekräftat av tidigare forskning anser vi att det vore särskilt intressant med en 
jämförelsestudie mellan ett större och ett mindre universitet sett till antalet studenter med 
anledning att detta forskningsområdet är relativt outforskat. Vi anser att både lärosätets storlek 
och ålder kan ha en avgörande roll för hur kvinnor upplever möjlighet till karriärutveckling då 
dessa faktorer påverkar organisationens struktur och kultur.  
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7. Bilagor  

7.1 Intervjuguide 
 
Bakgrund 
Ålder 
Kan du beskriva din utbildningsbakgrund? (utbildning på grund- och avancerad nivå, 
forskarutbildning) 
Kan du beskriva din yrkesbakgrund – vad du har arbetat med innan respektive efter du 
disputerade?  
Hur länge har du arbetat vid Högskolan i Halmstad? 
Nuvarande familjesituation  
 
Akademi 
Vad fick dig att vidareutbilda dig?  
Hur gick det till när du valde ditt ämne? 
Vad har du för nuvarande akademisk grad/arbetssituation/arbetsuppgifter? (tex doktor, docent, 
professor, andra uppdrag som undervisning, programansvarig, forskningsledare, 
utbildningsledare, chef och/eller andra administrativa uppdrag, övriga arbetsuppgifter mm) 
Hur upplever du kombinationen/relationen mellan forskning, undervisning och eventuellt 
andra administrativa uppdrag?  
Vad har du för ambitioner gällande akademisk karriär? (tex till att bli docent, har ambitionen 
att bli professor etc. eller ”nöjd” med nuvarande akademisk position)  
Arbetar du ofta enskilt eller i team när det gäller a) forskning b) undervisning c) administrativa 
uppdrag. Skulle du önska att det vore på något annat sätt? 
Hur upplever du att din fakultet/Högskolan arbetar för jämställda karriärvägar? Dvs. att alla 
oavsett kön ska ha lika förutsättningar att göra karriär på lärosätet.  
Finns det utmaningar vid lärosätet kopplat till jämställda karriärmöjligheter och karriärvägar? 
Hur ser dessa i sådana fall ut? 
Vad tror du är anledningen till att det finns jämförelsevis så få kvinnor på högre positioner 
inom akademin?  
Har du upplevt eller iakttagit könsdiskriminering på något sätt inom den akademiska världen? 
 
Karriär 
Vad betyder karriär för dig personligen?  
Vad anser du utgör en akademisk karriär?  
Vad krävs för att göra en akademisk karriär?  
Var i din karriär ser du dig själv idag? 
Om du tittar tillbaka, hur har du tagit dig till den position du är idag? (Blev du uppmanad att 
söka eller sökte du själv?)  
Har du använt dig av någon särskild strategi? 
Har du prioriterat att göra karriär?  
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Hur ser relationen mellan arbets- och privatliv ut? exempelvis familjesituation.  
Vad har du för mål med din karriär?  
Skulle du beskriva dig själv som karriärorienterad? 
Hur upplever du dina möjligheter att göra karriär inom organisationen? 
Hur tänker du kring din egen karriär inom akademin? 
Vilken bild lyfter Högskolan fram om karriär? Upplever du att det finns särskilda normer eller 
förväntningar kring karriär?  
Har du någon gång känt att du måste prestera bättre än en manlig kollega? I så fall, kan du 
beskriva hur och på vilket sätt? 
Hur upplever du dina karriärmöjligheter inom organisationen som helhet i jämförelse med 
manliga kollegor? Hur upplever du att det ser ut för kvinnor generellt inom organisationen?  
Har du upplevt några hinder för din karriär som du ser ha kopplingar till att du är kvinna? Ex. 
möjligheter, förmåner, villkor, olika typer av arbetsuppgifter. 
Vilka råd skulle du vilja ge till kvinnor som vill göra karriär inom akademin utifrån dina egna 
erfarenheter?  
 
Socialt kapital 
Med vilka identifierar du dig? Med dina närmsta kollegor eller medarbetare på andra nivåer?  
Vad upplever du dig ha för resurser i form av forskningsbidrag, information, sponsorer och 
publikationer?  
Ingår du i någon typ av nätverk vid lärosätet? Är det kopplat till forskning, undervisning eller 
annat? Är det formellt/informellt? 
Hur använder du dig av eventuella nätverk? Vilket syfte har nätverken och vilken roll spelar 
de i din vardag på arbetet? 
Har du tagit initiativ till att bilda och/eller driver du något nätverk idag? Hur ser det i sådana 
fall ut? 
Har du eller har du haft någon form av mentor som stöttat dig i din karriärutveckling? 
Skulle du önska att du hade en mentor nu eller tidigare? Varför/varför inte? 
Är du mentor för någon och i sådana fall i vilket syfte? 
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7.2 Informationsbrev 
 
Hej!  
 
Vi heter Frida Johansson och Sara Larson och studerar vårt sista år på programmet 
Organisering och ledning av arbete och välfärd 180 hp vid Högskolan i Halmstad. Vi skriver 
nu vår kandidatuppsats som handlar om att undersöka hur kvinnliga akademiker upplever sina 
möjligheter till att göra akademisk karriär vid Högskolan i Halmstad.  
  
Vi tror att du har viktiga erfarenheter och kunskaper att bidra med kopplat till vår uppsats och 
hoppas därför att du skulle kunna tänka dig att delta i en intervju. Intervjun beräknas att ta cirka 
60 minuter och kommer att spelas in under förutsättning att du godkänner det. Om du kan tänka 
dig att delta så får du gärna föreslå en eller flera tider för intervju i vecka 15-16 som passar dig.  
  
Vi utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket betyder att ditt deltagande i 
studien är helt frivilligt och du kan när som helst under studiens gång avbryta ditt deltagande. 
Materialet som samlas in kommer inte att användas i någon ytterligare studie. Vidare kommer 
materialet att behandlas konfidentiellt och samtliga intervjupersoner kommer att ges fiktiva 
namn i uppsatsen.  
  
Utöver att uppsatsen kommer att presenteras och diskuteras vid ett oppositionstillfälle med våra 
kurskamrater så utgör den också ett kunskapsbidrag i Högskolans arbete med 
jämställdhetsintegrering. Under åren 2016–2019 har Högskolan, liksom övriga lärosäten i 
Sverige, ett särskilt regeringsuppdrag (Jämställdhet i Högskolor och universitet – JiHU). Inom 
ramen för detta uppdrag har Högskolan tagit fram en plan för jämställdhetsintegrering (Dnr L 
2017/95) i vilken jämställda karriärvägar för kvinnor och män är ett prioriterat område.  
  
Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss!  
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Sara Larson  
salars16@student.hh.se 
 
Frida Johansson 
frjoha16@student.hh.se 
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