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Kvinnliga forskares arbetsmiljö har legat i fokus de senaste åren. I tidigare forskning 

beskrivs akademins organisationskultur som ojämlik p.g.a. av sin manliga struktur. Att 

akademins kultur och struktur främst består av manliga normer, värderingar och beteenden 

som både män och kvinnor präglas av och reproducerar. Syftet är att undersöka hur den 

kvinnliga forskaren upplever sin mansdominerade arbetsplats. Jag har valt en kvalitativ 

ansats för att få ökad förståelse för intervjupersonens livsvärld. Studiens empiriska material 

består av semistrukturerade intervjuer med tre doktorander samt två universitetslektorer på 

tre institutioner vid Lunds universitet. Teorier som i huvudsak tillämpas i analysen är bland 

andra Rosabeth Moss Kanters minoritets- och stereotypbegrepp, Pierre Bourdieus habitus, 

kapital och fält, Goffman om social interaktion samt Deborah Tannen om manlig och 

kvinnlig samtalsstil. Resultatet av undersökningen visar att den kvinnliga forskarens 

arbetssituation är mycket komplex: faktorer som personlighet, familjesituation och hennes 

akademiska utbildningsnivå inverkar. Hennes arbetsplats skapar till viss del frustration och 

ett utanförskap. Hon känner att hon inte hinner ikapp sina manliga kollegor och har svårt att 

balansera både familj och karriär. Samtidigt brottas hon med att anpassa sig till den manliga 

miljön. Hon måste ständigt bevisa sin kompetens för att få respekt av de manliga kollegorna 

och vara stark i en miljö utan stöd och kvinnliga förebilder. Det som förenar 

intervjupersonerna är deras brinnande intresse för ämnet de forskar i. 
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1. INLEDNING 
 

”Man får manna upp sig lite”. Så sa en av mina intervjupersoner när hon berättade hur 

det är att arbeta som kvinnlig universitetslektor på en mansdominerad institution vid 

Lunds Universitet. Hon menar att hon som kvinna konstant måste visa vad hon går för.  

 

I den här kandidatuppsatsen är min avsikt att ta reda på hur kvinnliga forskare upplever 

sin mansdominerade arbetsplats inom akademin. Uppsatsen behandlar ett antal 

frågeställningar för att mer specifikt höra hennes känslor, tankar, åsikter som rör hennes 

arbetsmiljö. Fokus i arbetet ligger på hur hon i egenskap av att vara i minoritet ser på 

sin yrkesroll och arbetsplats, hur relationen och samarbetet med manliga och kvinnliga 

kollegor är samt vilka faktorer som inverkar på den kvinnliga forskarens 

karriärutveckling. Teorier som i huvudsak tillämpas i analysen är bland andra Rosabeth 

Moss Kanters minoritets- och stereotypbegrepp, Pierre Bourdieus habitus, kapital och 

fält, Goffman om social interaktion samt Deborah Tannen om manlig och kvinnlig 

samtalsstil. Dessa teorier lämpar sig bäst eftersom de beskriver de fenomen som den 

kvinnliga forskaren både upplever inom akademin och som präglar den. Metodansatsen 

är kvalitativ med semistrukturerade intervjufrågor, då jag vill ha en relativt öppen 

struktur för att få fram innehållsrik information från intervjupersonen som inte endast 

bekräftar min förförståelse.  

 

För att förstå den kvinnliga forskaren, är det viktigt att få ökad insikt i hennes 

arbetsplats, akademin. Sociologerna Marcus och Susanna Perssons (2007) beskriver i 

boken Universitetet är en jäkla gammal och seg organisation att Lunds Universitet är 

uppbyggd utifrån en manlig struktur och manliga värderingar. Vidare beskrivs att det 

vid Lunds Universitet existerar en strukturell utsortering av kvinnor inom 

universitetsvärlden under karriärens gång (Persson & Persson 2007 s. 7). I toppen utgör 

de kvinnliga professorerna 16 %, vilket innebär att 84 % är manliga professorer (HSV 

2006:2R s.15). Med andra ord ingen jämställd arbetsplats. Fördelningen av kvinnor och 

män på olika anställningskategorier vid Lunds Universitet var i december 2006:  

Kvinnliga lektorer 34 %, manliga lektorer 66 %, kvinnliga doktorander 48 %, manliga 

doktorander 52 % (PM070228_lönekartläggning_LU.doc). Rekryteringsmålen för 

perioden 2005-2008 visar att andelen kvinnor som rekryterats till universitetslektorer 
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inom naturvetenskap och på LTH ligger på 35 % jämfört med kvinnor som rekryterats 

till universitetslektorer inom samhällsvetenskap och humaniora som ligger på 50 %. När 

det gäller kvinnliga forskares karriärutveckling visar en rapport från HSV att kvinnor 

och män som disputerat 2000-2003 inom humaniora och medicin gått vidare till 

meriteringsanställning i samma utsträckning, men inom teknik och samhällsvetenskap 

har dock fler män gått vidare (HSV 2011:6 R sid. 25 f). Det existerar en genusmässig 

snedrekrytering inom den svenska högskolan, även på Lunds Universitet (Persson & 

Persson 2007 s. 17). Förhållandet mellan föräldraskap och akademisk karriär har även 

analyserats av HSV. Kvinnor med små barn, eller som ännu inte fått barn, går i lägre 

utsträckning vidare /…/ till forskarassistent eller biträdande lektor” (HSV 2011:6R s. 

29). Det är en arbetsplats där kvinnliga forskare inte upplever samma stöd som män och 

där det finns en avsaknad av kvinnliga förebilder och mentorer (Persson & Persson 

2007 ss. 19-21). Med detta som bakgrund har jag valt att genomföra kvalitativa 

intervjuer med tre doktorander samt två universitetslektorer vid Lunds Universitet. 

 

Som utomstående kan det vara svårt att få tillträde och inblick i forskarnas värld, så 

också för mig. Det initiala syftet med studien var att undersöka om relationerna mellan 

kvinnliga forskare på den mansdominerade arbetsplatsen präglas av avund och 

konkurrens eftersom de är så få på institutionen. Det återspeglas i frågorna i min 

intervjuguide. Under bearbetningen av intervjumaterialet framkom dock att de kvinnliga 

forskarna förknippar arbetet med hög autonomi. Fyra av de fem intervjupersonerna har 

inte nära kontakt med sina kollegor. Fokus kom därför i stället att riktas mot hur den 

kvinnliga forskaren upplever sin arbetsmiljö överlag. Då jag genom tidigare forskning 

ändå upptäckt en korrelation mellan mansdominerade miljöer och destruktiva, kvinnliga 

relationer, kunde jag inte förbise relevansen i min uppsats och har därför i min uppsats 

inkluderat tidigare forskning som visar på vissa problematiska aspekter i kvinnliga 

relationer. Hur man trivs och påverkas som kvinna på en mansdominerad arbetsplats är 

naturligtvis högst individuellt. Dock har tidigare forskning visat att det finns ett antal 

gemensamma nämnare, som jag tar upp i den här uppsatsen.  

1.1 Problemformulering 

Kvinnliga forskares arbetsmiljö har legat i fokus de senaste åren. I tidigare forskning 

beskrivs akademins organisationskultur som ojämlik p.g.a. av sin manliga struktur. 

Kopplingar mellan ojämlikhet och ohälsa bland kvinnliga forskare har gjorts. Att 

akademins kultur och struktur främst består av manliga normer, värderingar och 
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beteenden som både män och kvinnor präglas av och reproducerar. Det kan i sin tur 

påverka den kvinnliga forskaren i hur hon upplever sin arbetsplats samt hur hon upplevs 

på sin arbetsplats.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur den kvinnliga forskaren upplever sin mansdominerade 

arbetsplats. För att få en djupare förståelse utgår studien från tre doktoranders och två 

lektorers perspektiv. För att besvara syftet har jag formulerat tre frågeställningar:  

 

 Hur ser hon på sin yrkesroll och arbetsplats? 

 Hur är relationen och samarbetet med manliga och kvinnliga kollegor? 

 Vilka faktorer inverkar på hennes karriärutveckling? 

1.3 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa mig till akademin och till att endast inkludera kvinnor i studien 

eftersom jag endast har för avsikt att fokusera på kvinnornas bild av situationen. Jag har valt 

att begränsa mig till fem intervjupersoner: tre doktorander samt två universitetslektorer på 

tre institutioner vid Lunds Universitet för att det ska bli en hanterbar storlek på materialet. 

1.4 Begreppsdefinitioner 
Mansdominerad arbetsplats: Där män har större förekomst eller inflytande än kvinnor.  

1.5 Disposition 

I Inledning tar jag kort upp bakgrund och viktig statistik, problemformulering, syftet med 

uppsatsen, avgränsningar, begreppsdefinitioner samt disposition. Efter det kommer Metod 

dvs. metodologiskt tillvägagångssätt. Sedan Tidigare forskning efterföljt av Teoretisk 

referensram som ligger till grund för tolkning och resonemang kring studiens resultat. I 

Resultat och analys behandlas och analyseras det empiriska materialet utifrån tre 

temafrågor, baserade på mina frågeställningar med hjälp av tidigare forskning samt relevant 

teori. I Sammanfattning och reflektion sammanfattas och diskuteras de centrala mönster 

som uppträder i materialet.  

2. METOD 
Det empiriska materialet till denna uppsats har samlats in med kvalitativ metod, vilket 

motiveras i detta avsnitt. Likaså redogörs för förförståelse, urval, genomförande och 

bearbetning samt vilka forskningsetiska överväganden som har gjorts under arbetets gång.  
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2.1 Metodansats 

Studiens målsättning är att nå förståelse för hur kvinnliga forskare förhåller sig till sin 

mansdominerade arbetsplats och hur den i sin tur påverkar dem. I samband med min 

studie och mina frågeställningar utgår jag därmed ifrån att det är mest fördelaktigt  

att välja kvalitativ metod. Kvantitativ metod hade endast mätt graden av en företeelse, 

och inte i detalj beskrivit känslorna, situationerna. Enligt Steinar Kvale (1997) är 

kvalitativ metod ett bra val för att uppnå djupa beskrivningar hos intervjupersoner och 

kunna skapa förståelse utifrån den intervjuades eget perspektiv. Teorier valdes efter att 

empirin insamlats. Detta val gjorde jag utifrån ambitionen att vara öppen för vad som 

framkom under intervjuerna och låta det som betonades som viktigt i 

intervjupersonernas berättelser vara styrande.  

2.2 Förförståelse 

Förförståelsen påverkar i viss utsträckning de val jag som forskare gör under forsknings-

processen. Vad gäller min egen roll, är det en fördel att jag inte sedan tidigare har insikt i 

akademin på doktorand-/lektorsnivå. Om så är fallet, måste jag vara vaksam på att min 

grundsyn inte påverkar min studie. Som Thurén beskriver förändras förförståelsen efterhand 

som forskningen pågår genom ett successivt växelspel mellan värderingar och den 

information eller erfarenhet forskaren fått under bearbetning av empirin (Thurén, 2007). 

Den förförståelse jag har haft om mansdominerade arbetsplatser är att det existerar ett 

avståndstagande, konkurrens och avund mellan kvinnor på sådana arbetsplatser. Denna 

uppfattning har jag fått genom diverse böcker och vetenskapliga artiklar som behandlat 

ämnet. Denna bild utgjorde bakgrunden för min undersökning.  

2.3 Urval 

Intervjupersonerna utgörs endast av kvinnor: två universitetslektorer samt tre doktorander i 

åldrarna 25-40 år. Valet av både doktorander samt lektorer tror jag belyser studien ur ett 

större perspektiv. Jag har valt ut tre institutioner vid Lunds Universitet, två är 

mansdominerade och en har tidigare varit det. Urvalet för undersökningen är inte 

representativt för alla kvinnliga forskare vid Lunds Universitet. 

2.4 Genomförande och bearbetning av material 

Som datainsamlingsmetod har jag utarbetat en semistrukturerad intervjuguide. Intervju-

personerna kontaktades via telefon samt via mejl. Intervjuerna genomfördes under 

intervjupersonernas arbetstid och på deras kontor. En intervjuperson ville intervjuas på café. 

Varje intervju spelades in på band och tog 1-1 ½ timme. Under intervjuerna förde jag 

anteckningar för att fånga upp kroppsspråk och ansiktsuttryck. Som forskare var jag aktiv i 

intervjun då jag märkte att alla intervjupersonerna utom en hade svårt att öppna upp initialt. Jag 
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började med allmänna frågor för att skapa förtroende hos intervjupersonerna, och sparade de 

känsligaste frågorna sist. Jag var noga med att inte ställa ledande frågor utan frågor där 

intervjupersonen får berätta mer fritt. Jag kunde dock styra tillbaka till ämnet när det behövdes 

för att få mer uttömmande svar. Många gånger fick jag ställa följdfrågor och improviserade 

frågor för att få fram så rik, detaljerad information som möjligt och undvika ja- eller nej-svar. 

Jag avslutade intervjun med att stämma av med intervjupersonen om ev. invändningar eller 

tillägg. Samtliga fem inspelade intervjuer transkriberades ordagrant. IP4 är engelsktalande, 

varför intervjufrågorna ställdes på engelska. Vid transkriptionen översatte jag IP4:s svar till 

svenska. Sedan läste jag igenom intervjuerna för att få god överblick.  

2.5 Validitet och reliabilitet  

All forskning syftar till att producera giltiga och hållbara resultat. Vardagslivet kan vara så 

självklart att det blivit osynligt. Därför passar kvalitativ metod bra. Trost (2007) menar att 

begreppen validitet och reliabilitet inte lämpar sig för kvalitativ forskning, men Kvale 

(1997) menar att begreppen kan tolkas om så att de passar för kvalitativa intervjustudier. 

Validitet innebär att man verkligen undersökt det man ville undersöka (Thurén, 2007). Det 

handlar alltså om att få en hög validitet i undersökningen. Med min semistrukturerade 

intervjuguide har jag fått ett intervjumaterial som är relevant för undersökningen. Hög 

validitet har uppnåtts genom mina teman och utrymmet för följdfrågor i intervjuerna. 

Reliabiliteten å andra sidan grundar sig på antagandet att en undersökning är korrekt utförd 

(Thurén, 2007). Men det finns många olika tolkningar av hur allting förhåller sig på en 

arbetsplats. Därför är reliabilitet inte tillräckligt relevant i min studie. Ryen (2004) menar 

att intervjupersonernas upplevelser är högst individuella, varför ett resultat är omöjligt att 

generalisera. Studiens tillförlitlighet styrks även av att jag kontinuerligt diskuterat och 

ifrågasatt tolkningar av empirin och insamlad data.  

2.6 Forskningsetiska krav 

Jag har följt de fyra forskningsetiska principerna som finns inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning: informationskrav, samtycke, konfidentialitetskrav samt 

nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2007). Jag inledde intervjun med att tala om syftet med 

den och frågade om intervjupersonens samtyckte till att bli intervjuad. Hon informerades 

om att intervjun skulle spelas in på band, att hon skulle förbli anonym, om konfidentialitet, 

och att materialet och de uppgifter jag samlat in endast nyttjas för forskningsändamål. För 

att bibehålla anonymiteten har alla namn på personer, institutioner m.m. anonymiserats 

under olika beteckningar eller uteslutits helt för att inte kunna härledas tillbaka till någon 

specifik person.  
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3. TIDIGARE FORSKNING  
Under denna rubrik följer ett teoretiskt resonemang baserat på tidigare forskning om den 

mansdominerade arbetsplatsen, vad som kännetecknar en bra arbetsplats, psykosociala 

faktorer samt kvinnliga relationer. 

 

Tidigare forskning om kvinnor på mansdominerade arbetsplatser har bland annat gjorts av 

Rosabeth Moss Kanter, professor i strategier och ledarskap. Kanter fick stor betydelse med 

sin bok Men and Women of the Corporation som utkom 1977 eftersom hon beskriver hur 

kvinnor använder sig av olika strategier för att hantera sitt minoritetskap. I boken beskriver 

hon hur makt och maktlöshet bestämmer strukturerna i organisationer och företag och i 

mäns och kvinnors liv. Maktbegreppet har också socialpsykologen Berit Ås (2004) 

diskuterat. Hon är kanske mest känd för att ha myntat begreppet härskarteknik. Ås menar att 

kvinnornas underordning bibehålls genom männens s.k. härskartekniker: osynliggörande, 

förlöjligande, underhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och 

skam. Annan forskning om kvinnors villkor i mansdominerade organisationer har även 

gjorts av sociologen Gerd Lindgren (1996) som talar om informella strukturer där hon pekar 

på att män söker män, vilket cementerar etablerade maktstrukturer. Hon talar om förbund 

som utesluter kvinnor. Sociologen Ann-Mari Sellerberg (2007) är inne på samma spår. Hon 

förklarar den akademiska organisationen som ojämlik, där särskilt kvinnliga doktorander är 

en utsatt grupp. Hon lyfter fram kopplingen mellan ojämlikhet och ohälsa. Det är en dyster 

tillvaro hon beskriver om de kvinnliga doktoranderna, med stress, långtidssjukskrivningar, 

osäkra anställningsvillkor, övertid, marginaliseringar, vilka alla beror på att akademin är en 

manlig miljö. Det menar också genusforskaren Liisa Husu (2005) som pekar på att osäkra 

anställningsvillkor och tidsbegränsade anställningar inverkar på kvinnliga forskares karriär 

och gör det särskilt svårt för den enskilda individen att protestera mot könsdiskriminering. 

Att kvinnor skulle vara sjukare i mansdominerade organisationer motbevisas dock i en 

studie som visar att kvinnor i mansdominerade branscher är friskare än kvinnor som jobbar 

på företag med en jämn könsfördelning. Högst sjuktal har kvinnor som arbetar i 

kvinnodominerade branscher. Företag med mindre än 30 procent kvinnor har bedömts som 

mansdominerade (Hälsa & Framtid, Karolinska institutet). En studie av Debra Nelson och 

Ronald Burke (2002), forskare i psykologi, visar att kvinnor axlar mer av hushållsarbetet än 

män, vilket går ut över deras karriärer då de finner det svårt att balansera jobb, föräldraskap 

och hushållsarbete etc. Lövkrona, Agrell & Widén hävdar: ”Inom akademin konstrueras 

kvinnor som icke-framgångsrika och förutsätts prioritera familj och barn framför karriär, 

undervisning framför forskning” etc. (Lövkrona, Agrell & Widén 2006 s. 25). Det finns 

alltså stereotypa uppfattningar om hur kvinnor är och förväntas vara. 
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Med en sådan utsatt arbetsmiljö för kvinnliga forskare är frågan vad som kännetecknar en 

god arbetsmiljö? Enligt forskaren i företagsekonomi Anders Larsson (2005) kännetecknas 

en god arbetsmiljö av fem faktorer: 1) egenkontroll, dvs. inflytande och delaktighet, 2) 

positivt arbetsledningsklimat eller socialt stöd och kommunikation, 3) stimulans eller 

ledarskap via uppmuntran och feedback, 4) god arbetsgemenskap och god kontakt med sina 

medarbetare och 5) att arbetsbelastningen är i balans. Larsson menar att ju mer positiv 

relationen är emellan dessa fem faktorer, desto större blir den personliga trivseln på 

arbetsplatsen (Larsson 2005, s. 74). Sellerberg (2007) menar att den kvinnliga doktorandens 

arbetsmiljö inte präglas av de faktorer som Larsson nämner. 

 

Frågan är då var stödet från de kvinnliga kollegorna finns? Karin Horstmans (2003) studie 

om rivalitet mellan kvinnor på college i USA beskriver att det finns en allmän uppfattning 

om att kvinnor är bra på att samarbeta och omhändertagande. Hennes intervjupersoner 

motbevisar detta stark. De beskriver snarare kvinnor, och ibland sig själva, som elaka och 

motarbetande på ett dolt och subtilt sätt. Psykologen Marta Cullberg Weston (2010) som 

skrivit om avundsjuka och konkurrens i arbetslivet bekräftar detta. Hon menar vidare att 

kvinnor motarbetar varandra och att systerskapet är en myt. Att kvinnor inte kan förvänta 

sig få hjälp och stöd av sina kvinnliga kollegor. Hon menar också att det är viktigt att tala 

öppet om problematiken. Också psykoterapeuterna Susie Orbach och Luise Eichenbaum 

(1987) pekar på liknande faktorer. De menar att kvinnor undviker att tala öppet om problem 

och att det leder till avund, konkurrens och rivalitet. De går tillbaka till mor-dotterrelationen 

för att analysera beteendet och menar att det inte anses lika accepterat för kvinnor att öppet 

konkurrera eller visa sig duktiga. De menar att kvinnor är bundna till varandra på ett 

begränsande sätt, vilket leder till att de hämmar varandra när de söker autonomi. Richard H. 

Smith (2004), forskare i psykologi, tar upp en viktig aspekt i sammanhanget. Han menar att 

människor tenderar att jämföra sig med personer som liknar dem själva. Kvinnor jämför sig 

alltså primärt med varandra och försöker skaffa sig överläge mot andra kvinnor eftersom 

det kan kännas lättare att konkurrera med kvinnor än med män.  

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  
I detta avsnitt redovisas det teoretiska ramverk som används i uppsatsen. Inledningsvis 

diskuteras minoritetsbegreppet åtföljt av teorier om könsroller och stereotyper och avslutas 

med manlig och kvinnlig kommunikation. Vissa begrepp från böckerna diskuteras mer ingående 

än andra beroende på deras relevans i studiens analys. 

 

4.1 Den mansdominerade arbetsplatsen 

Jag har valt att utifrån Rosabeth Moss Kanters teorier kring minoritetskap studera vad 
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det innebär för en kvinnlig forskare att arbeta på en mansdominerad arbetsplats. 

Forskaren Rosabeth Moss Kanter beskriver i sin bok Women of the Corporation (1977) 

att kvinnor tillämpar en rad strategier i sin strävan efter att få tillträde till de manliga 

kollegornas gemenskap. Genom konformiststrategin försöker kvinnorna framhäva sin 

likhet med den manliga majoriteten. När detta inte lyckas övergår kvinnorna till en 

avvikarstrategi och framhåller i stället olikheter mellan sig och majoriteten. En annan 

strategi är att börja arbeta i organisationens mer kvinnodominerade avdelningar eller att 

lämna arbetsplatsen. Hon menar också att kvinnor i mansdominerade yrken känner sig 

ensamma. Som tidigare nämnts under avsnittet Tidigare forskning befinner sig många 

kvinnor inom akademin i minoritetspositioner. Kanter menar att kvinnor i minoritet blir 

mer synliga än individer i majoritetsgrupper och då måste bevisa sin kompetens 

eftersom de inte kan gömma sig. 

 

Sociologen Pierre Bourdieus begrepp fält, kapital och habitus passar väl in i studien, 

särskilt för att beskriva de regler och förutsättningar som existerar för de kvinnliga 

forskarna inom akademin. Med socialt fält menar han ett slags spelplan där ett socialt 

spel utspelas. För att få delta krävs att aktören har resurser som är erkända och gångbara 

i fältet i fråga, vilket han kallar för kapital. Socialt kapital åsyftar till vad vi till vardags 

kallar kontakter, alltså våra tillgångar, som våra nätverk och grupptillhörigheter kan ge 

oss. Symboliskt kapital är tillgångar av annat slag som t.ex. social kompetens. Bourdieu 

talar om habitus, dvs. att vi över tid kommit att formas och inta en speciell hållning, 

kroppsligt som mentalt. Det betecknar individens genom tidigare erfarenheter och 

klassposition internaliserade dispositioner att se, tänka, handla, värdera. En individs 

habitus kan göra det lättare eller svårare för en person att inta en position på ett fält 

(Engdahl & Larsson 2006 ss. 231-232). Bourdieu analyserar skilda typer av praktiker 

inom bl.a. utbildningsväsendet och akademin. Habitus används för att visa hur olika 

typer av kapital används för att nå gynnsamma utbildningar som leder till gynnsamma 

positioner i fälten (Bourdieu, 2010).  

 

Kvinnans utsatthet kan också förstås från en annan synvinkel. I sin bok Den manliga 

dominansen redogör Bourdieu för att den ständiga reproduktionen av männens 

dominans påverkas även av det han kallar det symboliska våldet. Det symboliska våldet 

genomsyrar samhället och konsekvenserna blir att den manliga dominansen förs vidare 

som något helt naturligt (Bourdieu, 1999). 
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4.2 Könsroller och stereotyper  

Inom akademin finns, som i alla organisationer, en kultur med vissa normer och 

värderingar som genomsyrar den. För att se närmare på de förväntningar och 

förutfattade uppfattningar som finns om kvinnor inom akademin är teorier om 

könsroller samt stereotyper relevanta. Kanter (1977) talar om att vissa kvinnor i 

mansdominerade miljöer ställs inför könsstereotypa förväntningar, t.ex. ”kvinnliga” 

egenskaper eller beteenden. Hon menar att de blir ”tokens”, dvs. stereotypiserade, 

synliga och uteslutna från informella sammanhang. Individerna ses som representanter 

för sitt kön. Hon menar att vara i minoritet skapar en kontrasteffekt. Kontrasteffekten 

medför således att skillnaden mellan män och kvinnor tenderar att överdrivas i syfte att 

bevara manlighetens överläge. För det andra innebär minoritetskap assimilering. Detta 

betyder att avvikaren aldrig ses som individ. De blir istället bedömda utifrån 

generaliserande stereotyper. Konsekvenser av assimilering i organisationer är att vissa 

arbetsuppgifter och områden tilldelas minoriteten. Då kvinnor är i minoritet, innebär det 

att vissa områden och funktioner bestäms kvinnliga. Kanter menar att assimileringen 

upprätthålls då stereotyperna bekräftas, vilket ofta händer, då det är lättare att acceptera 

en tilldelad roll än att försöka bekämpa den.  

 

Också Bourdieu (1999) talar om könsroller. Han talar om att individens habitus skapats 

genom uppfostran och socialt konstruerad könsuppdelning med mannen som norm. Han 

menar att fokus ligger på den biologiska skillnaden mellan könen för att legitimera en 

genus- och arbetsdelning. Könsroller eller könsrollsstereotyper kan förklaras som 

människors delade förväntningar på olika sorters beteende beroende på vilket kön en 

individ har. Genushistorikern Yvonne Hirdman (2001) är dock kritisk till begreppet 

könsroll och anser det förlegat. Hon anser att genus är en bättre term i studier om 

manliga och kvinnliga könsroller. Med genus menar hon att könet är kulturellt skapat. 

Hon menar vidare att genussystemet är en ordningsstruktur av kön och en förutsättning 

för sociala, ekonomiska och politiska system. I varje samhälle och tid finns med 

Hirdmans termer ett slags kontrakt mellan könen med oskrivna regler mellan män och 

kvinnor i stort. Genuskontraktet upprätthåller segregeringen mellan könen då mannen 

och kvinnan under ett slags kulturellt tvång tilldelas olika sysslor, egenskaper och ramar 

för uppförande. Hon menar att det pågår ständiga ändringar inom kontraktet och man 

vet ännu inte hur långt dess gränser kan sträckas.  
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4.3 Manlig och kvinnlig kommunikation  

På den mansdominerade arbetsplatsen är det männens språk som dominerar. För att 

förstå hur män och kvinnor samtalar på den kvinnliga forskarens arbetsplats är det 

viktigt att förstå språkets funktion. Sociologen Jürgen Habermas talar om språket som 

något som ska etablera ömsesidig förståelse människor emellan. Han talar om 

kommunikativ handling eller kommunikativ rationalitet där han menar att språket 

används för att influera andra och nå framgång och som medel för att överförda värden 

och normer (Pusey, 1987). På arbetsplatsen förekommer mycket interaktion av olika 

slag, och det mesta är anpassat för att underlätta kommunikationen. Sociologen Arlie 

Hochschild skriver i flera studier om att upplevelsen av vad vi bör känna och hur vi bör 

uttrycka våra känslor sällan är vår egen skapelse. Det finns starka normer kring det. Vi 

måste utforma strategier för att styra det vi faktiskt känner och hur vi ger uttryck för 

detta inför andra. Hon talar om ytlig emotionell handling och djup emotionell handling. 

Ytlig emotionell handling innebär att personen ändrar på sitt sätt och låtsas känna något 

hon inte gör. Le fast man inte är glad etc. Djup emotionell handling innebär däremot att 

man försöker agera för att känna annorlunda än vad man gör t.ex. att ta ett djupt andetag 

för att lugna ner sig (Engdahl & Larsson 2006 s. 63). 

 

Arbetsplatsen kan ses på som en teater där vi alla agerar och spelar en roll inför 

varandra. Därmed passar sociologen Erving Goffmans teorier väl in här. Goffman 

(2007) menar att vi gör framträdanden inför varandra som på just en teater. Aktören, 

dvs. individen, uppträder på en scen, observeras av publiken och drar sig tillbaka bakom 

kulisserna för att förbereda nästa föreställning. Han menar att vi intar en viss identitet 

vid olika tillfällen för att uppnå vissa mål. På en arbetsplats uppträder individen, dvs. i 

den främre regionen. Den bakre regionen, kan vara vårt kontor, där vi inte gör oss 

synliga för andra. Bakom scenen kan man kliva ur sin roll och vara sig själv. 

Upprättandet av olika roller är enligt Goffman en viktig del av det sociala samspelet. En 

individ kan också styra de intryck denne ger, i syfte att förvränga den bild som 

förmedlas, vilket kallas intrycksstyrning. Det innebär att individen alltid försöker visa 

en bestämd bild av sig själv, styra det intryck andra får av en.  

 

Skillnaden i hur män och kvinnor talar har sociolingvisten Deborah Tannen (1990) 

skrivit om. Hon menar män och kvinnor talar olika språk, men att män har tolknings-

företrädet inom arbetslivet. Kärnpunkten hos Tannen är att män och kvinnor bör lära sig 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Akt%C3%B6r
http://sv.wikipedia.org/wiki/Akt%C3%B6r
http://sv.wikipedia.org/wiki/Scen
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att förstå varandras samtalsstilar för att undvika kommunikationsproblem. Hon menar 

att män söker oberoende, medan kvinnor söker samhörighet. Att män undviker långa 

diskussioner om småsaker, medan kvinnor använder diskussioner för att komma 

överens och ser det som ett uttryck för engagemang och kommunikation.  

5. RESULTAT OCH ANALYS  
Nedan följer en tematiserad presentation av insamlad empiri. I analysen både refererar och 

tolkar jag resultaten utifrån mina valda teoretiska perspektiv och metodologiska ansatser. 

 

Jag har funnit det kvalitativa tillvägagångsättet med semistrukturerade frågor lämpligt 

för studien. Det har givit mig mer information än jag från början trott. Med hjälp av 

Bourdieu, Goffman, Tannen, Hirdman samt annan tidigare forskning har jag kunnat 

analysera mina intervjupersoners berättelser och erfarenheter och skönja flera 

intressanta mönster. 

5.1 Intervjupersonerna 
Studiens empiri utgår från de intervjuade kvinnorna. Jag har valt att skriva ut 

intervjupersonernas civilstånd, om hon har barn, fast tjänst eller inte, då detta verkar ha styrt 

många av valen och besluten i deras karriär och inverkat på deras liv i övrigt. 

 
IP1: Ca 35 år, 1 barn, gift, fast tjänst som universitetslektor  

IP2: Ca 40 år, 3 barn, gift, 6-månadersvikariat som universitetslektor  

IP3: Ca 35 år, 2 barn, gift, doktorand  

IP4: 25 år, pojkvän, doktorand  

IP5: Ca 40 år, 3 barn, sambo, 2-årig licentiatutbildning  

 

5.2 Synen på yrkesroll och arbetsplats 

Enligt tidigare forskning bidrar en arbetsplats där kvinnor är i minoritet till negativa 

effekter på kvinnan. Samtliga intervjupersoner anser att de inte känner att de kan vara 

sig själva bland män och att de ständigt måste bevisa sin kompetens, vilket stöder 

Kanters teorier om att kvinnor i minoritet tillämpar olika strategier för att få tillträde till 

de manliga kollegornas gemenskap. De menar också att män inte i lika hög grad måste 

bevisa sin kompetens. Längre in i intervjuerna framkommer dock att den kvinnliga 

forskaren formats av sin manliga arbetsmiljö, hon är van vid den. Hon bedömer sig själv 

och sin yrkesroll utifrån manliga ögon och har med Bourdieus termer internaliserat 

männens dominans. Hon anpassar sig mer än hon tror. Att den kvinnliga forskaren 

verkar i ett manligt dominerat vetenskapsområde verkar ha påverkat och påverkar i viss 

mån hennes yrkesroll. Hon spelar sin yrkesroll enligt Goffmans (2007) termer på en 

”scen”, dvs.  arbetsplatsen och ”publiken” består av kollegor. Hon vill verka kompetent 

och trovärdig. För att vara trovärdig i sin yrkesroll beter hon sig i enlighet med de 



 

 12 

förväntningar och normer som finns för yrkesrollen och visar inte upp de beteenden som 

hör hemma ”bakom kulisserna”, dvs. inne på sitt rum där hon kan vara sig själv. IP1 

berättar att hon upplever att hon som kvinna konstant måste visa att hon är lika 

kompetent och duktig som sina manliga kollegor: 

 
Det triggar mer min prestationsångest, om jag inte riktigt förstår någonting så låter jag bli att säga något 

och går in på mitt rum och kollar upp det i stället och så där i stället för att fråga direkt  

(Intervju med IP1) 

 

 

IP1 berättar i ovanstående citat om ett möte med en manlig kollega. Om vi utgår från 

Goffmans dramaturgiska teori så agerar hon på ett visst sätt i den främre regionen. Hon 

spelar upp den roll hon har för tillfället. Hon är noga med sitt framträdande, rollen som 

kompetent kollega. Hon visar upp sitt ”jag” eller den hon vill vara, men även hur hon 

vill att kollegan ska uppfatta henne. Sedan går hon in på sitt rum i den bakre regionen, 

bakom kulisserna och bearbetar vad som skett vid framträdandet på scenen. Där bakom 

scenen, på rummet, kan hon vara sig själv och förbereda sig inför nästa framträdande 

inför kollegan. Hon använder sig av vad Goffman kallar för intrycksstyrningstekniker. 

Gentemot sin manliga kollega ville hon ge ett visst intryck. När hon inte klarade det, 

höll hon upp en fasad, gick in på sitt rum för att ta reda på det hon inte visste, för att 

sedan återvända till scenen och upprätthålla intrycket av att veta något om ämnet inför 

sin publik, dvs. kollegan. 

 

IP1 berättar att hennes arbetsmiljö är strikt, stram och rationell. Utifrån intervjuerna 

berättar både hon och övriga intervjupersoner om att det som kvinna handlar om att 

anpassa sitt beteende till den manliga miljön. IP1 saknar att få vara sig själv och inte 

behöva reglera sig och ständigt tänka på hur hon presenterar sig hela tiden:  

 

/…/ Mm, min uppfattning är att man måste smälta in för att få komma hit faktiskt, jag har funderat lite 

på det på sista tiden men ja både socialt hur ska man säga jag tror att man måste vara… man vågar inte 

sticka ut som tjej för att då på nåt vis har man snappat upp att här gäller det att anpassa sig för efter det 

manliga sättet att jobba att snacka och skämta (Intervju med IP1) 

 
IP1:s citat tolkar jag som ett uttryck för en anpassningsstrategi för att som Kanter 

(1977) menar mildra kontrasteffekten i ett försök att smälta in i den manliga atmosfären, 

där mannen är norm. IP1 har, i enlighet med Kanters teorier, accepterat en tilldelad roll 

än att försöka bekämpa den. Trots att hon försöker prata som de manliga kollegorna, 

nämner IP1 att hon inte kan bli som dem. Denna ständiga anpassning till den manliga 

normen som råder på den mansdominerade institutionen behöver precis som Bourdieu 
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(1999) hävdar, inte rättfärdigas. Han menar att institutioner pekar på den biologiska 

skillnaden mellan könen för att legitimera en genus- och arbetsdelning där. IP1 och IP2 

talar om att man måste ta för sig, stå för sin åsikt och vara bestämd och tydlig. De 

menar att deras arbetsplats präglas av anonymitet och avstånd. IP1 berättar vidare om 

anpassningen till den manliga miljön: 

 
/…/ jag tror att man får ta fram de sidorna liksom tona ner de andra och jag tror att man gör det 

automatiskt, och de som inte gör det kanske inte har känt sig hemma och har dragit någon annanstans 

liksom /…/ för det är just det här att man kanske måste anpassa sig efter nåt som inte känns riktigt 

bekvämt liksom och när man inte riktigt får utlopp för det är när man anpassar sig tillräckligt mycket får 

man inte tillgång till alla sina resurser heller om man säger så. Jag kan känna att för manliga kollegor 

verkar det vara lättare att vara sig själva i undervisningsrollen medan att jag upplever att kvinnor kanske 

längre eller långt fram i karriären kanske till man börjar närma sig pensionen man tänker på att inte 

göra något fel inte göra något dumt, fokus på vad kan jag göra som är speciellt för mig och det är lite 

synd tycker jag (Intervju med IP1) 
 

För att undvika negativ respons från de manliga kollegorna agerar IP1 med ett 

framträdande som lever upp till de förväntningar och normer som finns på hennes 

institution. Återkommande i intervjuerna framkommer att det i den mansdominerade 

arbetsmiljön krävs att man som kvinna inte är för kvinnlig, utan agerar på ett manligt, 

rakt sätt, om man vill bli tagen på allvar. Som tidigare nämnts av IP1 måste man smälta 

in. En anledning till att man som kvinna måste smälta in kan vara att undvika stereotyp-

isering och utanförskap. Kanters teori om att det finns könsstereotypa förväntningar på 

kvinnor i mansdominerade miljöer bekräftar alla intervjupersoner utom IP2 och IP4. På 

institutionen förväntas det av dem att de är lite återhållsamma och stillsamma. IP1 

berättar om när hon undervisar och där majoriteten av hennes studenter är män. Bland 

dem vågar hon inte skämta, det skulle uppfattas som oseriöst, medan hennes manliga 

kollegor uppfattas som häftiga och roliga bland studenterna. Det gör henne lite irriterad, 

men hon vet att hon inte är en av ”grabbarna” och har lärt sig att hålla låg profil. Hon 

gör som Kanter säger nämligen accepterar den roll som tilldelats henne än att bekämpa 

den. Intervjupersonerna talar alla om olika slags prestationsångest. De måste ta till sig 

ett manligt sätt att vara och tala på för att bli tagna på allvar och för att få vara en del av 

det manliga sällskapet på lunchen, på seminariet och att det framförallt är de manliga 

kollegorna som tar ordet i föreläsningssalen. Många kvinnliga doktorander upplever just 

denna marginalisering och att inte bli lyssnad på som vanligt förekommande. Detta 

illustreras tydligt genom IP3 som beskriver hur seminarierna på doktorandkursen var på 

hennes institution för några år sedan: 

 
/…/ vi kom då in på doktorandkursen, min anmärkning när det var betydligt färre kvinnor fortfarande 

och vi märkte till exempel på seminarierna att där satt ju killarna och bara refererade till varandra /… 
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/men de här killarna de satt hela tiden och sa ”som Peter sa” ,”som Kalle säger”, ”tack Lars för att du 

sa det” och så sitter vi där som kvinnor och ja liksom jag är dum i huvudet och jag vet inte vad jag ska 

säga /…/ och om jag har fel så tveka inte att säga till mig /… / vi gjorde precis likadant och vi liksom lyfte 

varandra /…/ så då kunde man säga ”Anna så otroligt bra” och tacka för det, men de blev så jävla 

provocerade de blev liksom vad håller ni på med vad gör ni? /…/ och då blev de här killarna /…/ de blev 

så störda och de är jättesura fortfarande /… / för vi ändrade killarnas beteende. Det tog inte lång tid 

förrän vi liksom blev insläppta. Det var, vi lyckades faktiskt påverka gruppen /…/ jag upplevde det så att 

vi också förändrades kanske blev självsäkrare. Vi upptäckte att vi behövde inte, skulle inte behöva, vi 

behöver inte be om ursäkt för oss själva även om man är nervös behöver man inte göra det /…/ för att jag 

tycker att när det blev den här som jag upplevde det den här machostämningen av alla dessa killar så 

blev det lite mer att jag ska visa att jag är duktig det kan jag känna det upplevde jag liksom jag upplevde 

att det kunde vara mera så (Intervju med IP3) 

 

Denna situation illustrerar att en ojämn balans uppstått mellan kvinnorna och männen. 

Männen kommunicerade på ett sätt som uteslöt kvinnorna. De refererade inte till någon 

kvinna i diskussionen, utan bara till sina manliga kollegor. Enligt Habermas (1987) 

används språket för att influera andra och som medel för att överföra värden och 

normer.  

 

Gemensamt för intervjupersonerna är att de berättar att det på deras institution är en 

ganska grabbig, manhaftig jargong där man som kvinna förväntas att inte göra väsen av 

sig. Som Yvonne Hirdman (2001) beskriver befinner sig intervjupersonerna under ett 

slags kulturellt tvång där de tilldelas olika egenskaper och ramar för sitt uppförande. 

Det finns vissa förväntningar på hur hon ska bete sig.  

 

IP1, IP2 och IP5 upplever att beslut fattas informellt, att vissa forskare hamnar utanför 

medan andra får ta del i vad som sker. Kanter diskuterar detta ingående. Hon menar att 

kvinnor i minoritet hålls utanför genom att männen ingår informella överenskommelser 

och skaffar sig fler fördelar. IP1 menar att kvinnor saknar nätverk och stöd, vilket gör 

dem extra sårbara och vilket ger männen starkare position på avdelningen. Enligt Gerd 

Lindgren (1996) är det viktigt för kvinnor att lära sig hur det manliga, informella nätverket 

fungerar. Det IP1 berättar stämmer också med vad Lindgren beskriver, att män söker män, 

vilket cementerar etablerade maktstrukturer. Enligt IP1 förhåller det sig på följande sätt:  

 
Jag tror att jag har gått igenom olika stadier och det gör ofta kvinnor som är på mansdominerade 

områden. Först tänker man att idag är Sverige jämställt det gör ingen skillnad och sen så ju mer man 

upplever och man tror att universitetet att här går de bara på meriter och det är liksom det är rättvist och 

bra, men visst, men ju mer man ser så ser man att det är mycket informella nätverk och det är människor 

behandlas olika /…/ inte på såna tydliga tydliga sätt inte så att jag skulle få lägre lön, men däremot tror 

jag att det är svårare att skapa kontakter, det är klart att det faller sig naturligare att om dom du ska 

jobba med är av ditt kön är ungefär i din ålder, alltså du känner dig hemma, du kanske har lust att gå ut 

och äta middag med dem på kvällen. Det är inte alltid att jag känner att jag vill eller kan höra till riktigt 

(Intervju med IP1) 
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Enligt Kanters teorier finns en informell makt förbehållen männen i organisationen. Om 

det inte finns stöd att avancera för den kvinnliga forskaren, blir det svårare för henne att 

göra karriär. IP1 beskriver samtidigt det Bourdieu talar om, nämligen socialt kapital. De 

kontakter som de manliga kollegorna har och som hon inte har på samma sätt eftersom 

hon inte har någon grupptillhörighet. Trots IP1:s initiativ till att starta ett kvinnligt 

nätverk, fanns inga kvinnor som ville delta. Särskilt yngre kollegor ville inte sticka ut 

eller vara annorlunda, vilket hon tycker är synd.   

5.3 Synen på relationen och samarbetet med manliga och kvinnliga kollegor 

Det förekommer inte mycket interaktion mellan intervjupersonerna och deras kollegor, 

särskilt inte med kvinnliga kollegor på de två mansdominerade institutionerna. 

Intervjupersonerna skiljer sig åt i hur de uppfattar kvinnors och mäns sätt att 

kommunicera. IP2, IP4 samt IP5 anser att deras manliga kollegor generellt är bättre på 

att hantera konflikter än de kvinnliga kollegorna. Männens språk är rakare och enklare 

och inte fullt så kritiska eller känsliga som kvinnorna, att männen är bättre på att inte ta 

åt sig personligt. Dessa tre intervjupersoner ger uttryck för att kvinnor lättare tar åt sig 

kritik på fel sätt och att de inte kan skaka av sig det efteråt, vilket dessa intervjupersoner 

ser som ett vanligt och mycket negativt drag hos kvinnor inom akademin. Denna aspekt 

saknar jag i Tannens bok. Hennes teorier fokuserar snarare på missförstånd mellan män 

och kvinnor, men inte mellan kvinnor. IP1 och IP3 å andra sidan ger uttryck för att 

kommunikationen och samspelet med kvinnor präglas av ett hänsynstagande, en 

försiktighet och finkänslighet på ett sätt som de menar inte existerar mellan dem och 

deras manliga kollegor. Det kan som Orbach & Eichenbaum säger handla om att man 

som kvinna har svårt att vara öppen med vad man känner av rädsla för konflikt eller att 

såra en annan kvinna. IP5 säger: 

 

IP: Jag skulle nog säga att det är lättare att samarbeta med män  

I: Varför det? 

IP: De är tydligare 

I: Tydligare…? Kvinnor är då…? 

IP: Pratar mer. Jag är säkert själv sån också… mm… men om man ska vara mer politiskt inkorrekt 

(skratt) 

I: Men är kvinnor mer emotionella då eller? Är det det som är problemet, att det inte blir lika teoretiskt 

då eller? 

IP: Beskeden är inte lika tydliga 

I: Lite diffusa? 

IP: Diffusa. Man vet inte riktigt vad de menar 

I: Jaha, men har det att göra med personen eller för att man är kvinna? 

IP: Ja men om du vill att jag ska generalisera så finns det fler kvinnor av den typen än det finns män, men 

generellt ja det är kanske en nackdel när det blir otydligt 

 

IP5 var den av intervjupersonerna som verkade mest irriterad att bli intervjuad. Hon 
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verkar inte ha nära relationer inom akademin och hade svårt att vara öppen under 

intervjun. Jag var tvungen att ställa många följdfrågor, att inte ge upp när hon försökte 

”stänga” diskussionen när hon upplevde frågan som besvärlig eller för närgången. IP1 å 

andra sidan verkade nästan lättad att få anförtro sig till mig om hur hon upplevde sin 

arbetsplats. Hon hade från början varit mycket försiktig med att uttrycka sina känslor, 

men längre in i intervjun blev samtalet mer terapeutiskt. IP1 saknar nära kvinnliga 

kollegor att anförtro sig åt, hämta stöd och dela tankar och funderingar med. När jag 

frågar hur hon tror att det påverkar de kvinnliga relationerna att arbeta på en 

mansdominerad arbetsplats säger hon: 

 
IP: Det påverkar, alltså om jag jämför med kollegor här jämfört med väninnor och andra kvinnor som 

jag umgås med så är det det där sättet att vara på här det smittar ju av sig på relationerna man är lite 

återhållsam 

I: Mellan dig och dina kvinnliga kollegor? 

IP: Ja, det är liksom inte de här stora känslorna och uttrycken /…/ 
 

IP1 upplever alltså att de kvinnliga relationerna påverkas av den manliga miljön till det 

sämre. Dock berättar IP3 att hon och hennes kvinnliga kollegor stöttar varandra, men på 

hennes institution finns samtidigt fler kvinnor än på IP1:s institution. Därmed kan det 

faktum att kvinnorna är så få på IP1:s institution innebära att det kan vara ostrategiskt 

att ty sig till andra kvinnor, då det kan innebära en negativ synlighet på arbetsplatsen. 

Vad som också kom fram under intervjuerna är att doktoranderna har mer nära 

kvinnliga kollegiala relationer än universitetslektorerna. Det kan bero på att de ingår i 

en doktorandgrupp. Samtalen mellan doktoranderna kan handla om sex, barn och 

relationer. Att personerna är i någorlunda samma ålder och befinner sig på samma 

utbildningsnivå skapar också upplevelse av gemenskap hos doktoranderna. Alla 

intervjupersoner är vana att umgås med män och verkade närmast inte förstå min fråga 

om de hade önskat se fler kvinnliga kollegor på arbetsplatsen, för de hade nästan inga 

och kunde därför inte uttala sig om hur samarbetet med en kvinna skulle se ut. Det 

gäller dock inte IP3. Så här svarar IP2: 

 
Det är inte så att vi klistrar oss till varandra det är en normal normal relation jag tror inte egentligen 

inte att det påverkar himla mycket att vi har så många män omkring oss /…/ Jag känner inte att det är nåt 

konstigt med det, kan vara så att jag har haft det så nästan hela mitt liv (skratt) (Intervju med IP2) 

 

Det handlar också om, som Bourdieu säger, den kvinnliga forskarens habitus, att hon 

formats av att befinna sig i manliga miljöer tidigt. Hennes erfarenheter i den här miljön 

har internaliserats i hennes sätt att se, tänka, handla och värdera. De kvinnliga forskar-

nas sätt att se på sig själva, att de ibland tvivlar på sin kompetens, kan kanske bero på 
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bristen på jämställdhet mellan män och kvinnor. Att de tidigt socialiserats in i en under-

ordnad roll och hittar nödvändiga strategier för att handskas med den manliga 

dominansen. Genom mina många följdfrågor kom det fram att de var besvikna på att de 

manliga kollegorna verkade hade det lättare på olika sätt. För varje fråga jag ställde fick 

jag ofta ett snabbt svar som senare inte stämde ju fler följdfrågor jag ställde och ju 

längre in i samtalet vi kom. Det uppfattar jag som att de dels inte vill kännas vid att det 

finns en skillnad, dels att de kanske inte tänkt på att det är ett problem, fast de ändå 

upplever det som ett sådant.  

 

IP1 som nästan uteslutande har manliga kollegor ger uttryck för att fler kvinnor behövs 

på institutionen eftersom kvinnor bidrar med mer omtanke och inte talar så stelt som 

männen. IP2, IP4 och IP5 tror snarare på individuella skillnader och fäster inte särskild 

stor vikt vid om det är man eller kvinna. IP3 är nöjd med könsfördelningen på sin 

arbetsplats eftersom den är jämnt könsfördelad: 

 
/…/ jag upplever mer att det är lite mjukare /…/ vi försöker hjälpa varandra det upplever jag det som och 

jag upplever att det blir den stämningen när det blir fler kvinnor /…/ jag uppskattar verkligen, jag jobbar 

hellre verkligen helt på en kvinnodominerad arbetsplats än ett helt mansdominerat till exempel bara för 

att jag tycker att kvinnor är trevligare och vänligare och gladare och bryr sig /…/ känns mer naturligt att 

ha vänskapsband med kvinnor, det blir lättare att bli vän med kvinnor. Jag kan säga att jag har mensvärk 

till mina kvinnliga kollegor, inte till min manliga kollega. Det finns vissa saker jag aldrig skulle prata om 

med en manlig kollega. Vi kan prata om läskigt intima saker med varandra vi kan prata om /…/ jag 

upplever att man delar det här att skriva avhandling, det väcker många känslor /…/ det kan bildas nära 

och bra relationer, vi har mycket samma utbildning, värderingar, vi är väldigt lika, vi känner igen oss i 

varandra /…/ (Intervju med IP3) 

 

IP3 och hennes kvinnliga kollegor talar mycket som Goffman beskriver ”bakom 

kulisserna”, d.v.s. att hon och hennes kvinnliga kollegor talar med varandra där ingen annan 

kan höra dem, anförtror sig åt varandra och talar ut om problem och om de är förbannade 

eller känner sig kritiserade. IP4 beskriver dock det motsatta: 

 

IP: Jag kan prata med män 

I: Du verkar ha lätt att prata med män 

IP: Ja, men jag kan prata med kvinnor också, men lättare att prata med dem om teknologi och vetenskap, 

det är inte så att kvinnor inte är intresserade men… 

I: Varför tror du att du inte kan prata med dem? 

IP: Jag kan, men 

I: Vad vill du prata om, relationer? 

IP: Nej, det är just det (skrattar) 

I: Med de kvinnliga kollegorna? 

IP: Nej, mer om vad som händer i världen, nyheter inte direkt om relationer (skratt) 

 

 

IP4 upplever inte det som tufft och känner sig inte utsatt för att hon har mest manliga 

kollegor, tvärtom. Hon upplever en slags exklusivitet och gillar synligheten, 
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uppmärksamheten. Den synligheten kan vara både positiv och negativ. Också IP2 och 

IP5 anser heller inte att synligheten är ett problem. Det stämmer därmed inte med vad 

Kanter menar att synligheten för kvinnor i minoritet alltid innebär ett problem. IP4 

gillar inte att prata om känslor och känner sig obekväm med det. IP2, IP4 och IP5 

föredrar den återhållsamma stämningen på institutionen, att vardagen präglas av distans 

eftersom de anser att fokus bör ligga på arbetet än på nära, kollegiala relationer. Både 

IP2, IP4 och IP5 skiljer sig markant från IP1 och IP3. De två sistnämnda känner ett 

starkt behov av att ha nära, kvinnliga relationer på arbetsplatsen.  

 

Vilken akademisk position en person har inverkar också på hur hon blir bemött av 

kollegorna. IP3 beskriver den hierarkiska strukturen flera gånger under intervjun: 

 
/…/ så jag är ju yngre än ju, än de yngre lektorerna, eftersom det är en väldigt hierarkisk värld så kan ju 

jag känna att gud jag bjuder ju hem Viktoria på middag, men hon är ju docent, vi kan ju prata mycket, 

jag är ju en öppen person, doktorand är ju längst ner på näringskedjan (Intervju med IP3) 

 

När människor möts eller befinner sig i varandras närhet infinner sig en febril aktivitet 

av tecken som uttrycker det de vill förmedla. Det handlar, som Goffman säger, om att 

aktören blir någon i interaktionen med andra, men i fallet med IP3 blir hon ingen i 

interaktionen med den lyckade docenten, som är helt ovetandes om vad IP3 upplever i 

situationen. IP3 verkar mest jämföra sig med kvinnliga kollegor, inte manliga. Richard 

H. Smith beskriver att kvinnor huvudsakligen jämför sig med varandra. Det verkar 

stämma till viss del med vad mina intervjupersoner berättar under intervjun. Alla utom 

IP3 jämför sig med både kvinnor och män, men eftersom det finns fler män, jämför de 

sig med män. Utifrån intervjun med IP3, framkommer att hon uteslutande jämför sig 

med kvinnor. Som jag tidigare nämnt, finns lika många kvinnor som män på hennes 

institution. Trots det jämför hon sig bara med kvinnor.   

 

Gemensamt för intervjupersonerna är att de säger sig arbeta mycket isolerat och 

ensamma. IP3 talar om ensamhet trots sina nära, kvinnliga vänskaper på institutionen: 

 

Det här jobbet är ganska utsatt, man är ganska ensam (Intervju med IP3) 

 

Enligt Kanter är ensamhet något som återkommer hela tiden hos kvinnor i minoritet. 

Här är det dock inte bara kvinnor i minoritet som känner sig ensamma, utan också IP3 

som alltså arbetar på en institution där hälften utgörs av män och hälften av kvinnor. 

Ensamheten kan förstärkas enligt Orbach & Eichenbaum eftersom kvinnor har svårt att 
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klara av när andra kvinnor lyckas bättre än de själva. IP1 uttrycker hela tiden en saknad 

av kvinnliga kollegor eftersom hon känner att hon kan vara sig själv bland dem: 

 
/…/ det känns nog mer avslappnat måste jag säga rent generellt att jobba med en kvinna än en man. Jag 

kan känna att man är mindre rädd att göra något dumt eller säga något fel 
 

Utifrån intervjuguiden ställde jag frågan om intervjupersonen anser att det finns 

konkurrens och avund mellan kvinnor eftersom de är så få på arbetsplatsen. IP3 säger: 

 
Mer stöttar än konkurrerar, jag har aldrig känt att vi konkurrerar men kanske inte stöttar så mycket 

heller som jag hade kunnat önskat, men det har nog att göra med den här kulturen också man ska inte se 

någon skillnad mellan kvinnor och män så spelar det ingen roll om man är kvinna eller man, och det är 

både kvinnor och män som har den uppfattningen /…/ även om har folk har tjänster så finns ändå den 

konkurrensen, men jag kan inte säga att jag upplever konkurrens mellan kvinnor eller så utan mera 

inbyggt i systemet och de som peppar mig här är ju mina kvinnliga kollegor. Så mina kollegor är ett 

enormt stöd i denna jobbiga värld. Om man ska ha en lycklig doktorandtid så är goda relationer 

jätteviktiga, de är mitt gäng och de umgås jag med även med privat, också det äldre gänget de äldre 

kvinnliga professorerna, min anmärkning (Intervju med IP3) 

 

IP3 berättar att hon är avundsjuk på en kvinnlig kollega som hunnit bli docent trots att 

de är jämngamla: 

 

/…/ Ja men absolut, jag är jätteavundsjuk på dig och hon säger jag är jätteavundsjuk på dig, men sen 

umgås jag ju med Viktoria privat och hon är verkligen überlyckad alltså hon är docent och hon är mer, 

har ett barn så hon hinner mer allt, så när hon insåg att hon ville ha fler så var det försent, jag tycker 

jättemycket om henne ändå, jag vet att hon är mer streber än vad jag är. Hon tycker att man får faktiskt 

ta lite kortare föräldraledighet och man får faktiskt jobba lite liksom, medan jag tycker att barnen måste 

få gå före för helvete (Intervju med IP3) 

 

Alla intervjupersoner utom IP3 har inga direkta nära kvinnliga relationer på arbets-

platsen. Därmed uppstår heller inte som Orbach & Eichenbaum (1987) menar, 

konflikter och spänningar. De har inga symbiotiska beroenderelationer och de är inte 

laddade. Däremot finns ingen öppenhet om problem uppstår, men det gör det heller inte 

gentemot manliga kollegor. Ingen av intervjupersonerna anser att det finns någon 

anledning till avund eller konkurrens. De forskar i vitt skilda ämnen, och arbetar mycket 

självständigt med sporadisk kontakt med kollegor och handledare. Mitt empiriska 

material visar på samstämmighet när det gäller att värdesätta stödet från och vänskapen 

med de få kvinnliga handledare som finns på institutionen. Enligt Sellerberg (2007) 

betyder stöd från kvinnor högre upp i den akademiska hierarkin mycket för kvinnliga 

doktoranders fortsatta karriärutveckling. IP2 uttrycker att det vore trevligt, men inte 

avgörande på något sätt för hennes karriär, då hon är nöjd med sin manliga handledare. 
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Utifrån mina intervjuer träder en bild fram av en arbetsplats med manlig jargong. 

Intervjupersonerna berättar om olika situationer där de manliga kollegorna utesluter 

eller ignorerar dem, dvs. två av de härskartekniker som Berit Ås (2004) beskriver och 

som primärt män utövar. Vad som dock framkommit i mina intervjuer är att kvinnor 

också använder sig av sådana härskartekniker. Det illustrerar följande intervjucitat: 

 
/…/ vi har ett projekt ihop Peter och jag ihop med en kvinna på en annan institution och hon är 

fullständigt knäpp alltså hon är bara fullständigt galen, hon är så knäpp på så många sätt så knäpp på så 

många sätt att man skulle vilja göra en sociologisk studie på henne. Hon var en sån som till exempel sa 

på vårt första möte att, och då var jag med i gruppen, hon är fil.dr., och då sa hon på vårt första möte att 

ja jag tycker att Maria ska vara tyst innan doktorerna och professorerna har uttalat sig. Ja och de 

skämdes ju jättemycket, de tyckte ju det var jättepinsamt när vi hade ett gemensamt projekt att det var 

jättepinsamt så. Och hon sa så mycket konstiga grejer och var så elak mot mig och de sa till mig att om 

du vill vi kan säga att hon inte får vara med i projektet för vi ser ju hur taskig hon är mot dig, men så 

kände jag att kan inte ansvara för att en kvinna blir utslängd från ett projekt. Även om hon är knäpp 

känns det ändå hemskt och då insåg jag att det enda sättet är då att inte ta alltså jag orkade inte bråka 

med henne så jag spelade svag och det gick hon igång på så totalt /…/ (Intervju med IP3) 

 

IP3 berättar att denna kvinna brukar vara mycket nedlåtande och fälla kommentarer 

framför manliga kollegor, vilket gör IP3 mållös. Ofta måste IP3 hålla masken inför 

henne eftersom hon måste samarbeta med henne. IP3 har dock en annan strategi. Hon 

låtsas att hon gillar henne. IP3 agerar med en enligt Hochschild ytlig emotionell 

handling och är tillmötesgående fast hon inte gillar henne. Kvinnan försöker, som 

Richard H. Smith beskriver (2004), att hävda sig själv genom att trycka ner IP3 framför 

de manliga kollegorna i stället för att utmana männen.  

 

IP1, som flera gånger uttryckt svårigheten i att som kvinna arbeta i en manlig miljö, 

berättar att det blev ännu jobbigare efter föräldraledigheten: 

 
IP: När kom tillbaka från mammaledigheten kände jag mig som ett ufo. Jag hade varit i en slags 

babyvärld. Så kommer man in här så var det… 

I: men var synen på dig likadan från dina kollegor efter du kom tillbaka? 

IP: jag vet inte om det var så stor skillnad. Det hade nog mer med mig, för det är många här som har 

barn många män som har varit hemma med barn faktiskt, men ändå alltså det var ju att det kom upp nya 

skillnader som till exempel att så kände jag mig lite utanför när vi pratade om sånt här med 

föräldraledighet och så för att vi hade upplevt det på så olika sätt märkte jag 

I: var det i samtal med de manliga kollegorna? 

IP: ja med de manliga kollegorna. Ja det jag hade så svårt när jag skulle börja jobba jag längtade hem 

och undrade hur det gick och nej nu var hon ledsen när jag gick i morse och sådär men när de berättade 

om sin föräldraledighet så var det mer att det kändes bra att veta att jag var kompetent och kunde och 

visste vad barnet skulle äta helt annat typ av fokus (Intervju med IP1) 

 

Hon berättar att när de manliga kollegorna pratade om sin föräldraledighet låg fokus på 

hur kompetenta de var, om vilka praktiska saker de klarade av att hantera, än att prata 

om hur mysigt eller jobbigt det kunde vara den första tiden. Under lunchen eller 
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fikapausen brukar de inte bry sig om att inkludera henne eller andra kvinnor i samtalen, 

utan pratar mest om inköpta kameror och andra tekniska prylar. IP1 berättar vidare att 

hon tidigare kände press att gå ut med kollegorna efter jobbet fast hon inte ville det 

eftersom hon inte tyckte att hon hade något gemensamt med dem. Hon berättar: 

 

IP: Det är inte alltid att jag känner att jag vill eller kan höra till riktigt 

I: Kan det ha att göra med att du har familj? 

IP: Ja det också. Det blir, jag har ju en dotter som är 1 år och det är en ganska ny situation för mig och 

vad jag märker är att sen jag fick barn så väljer ju just bort alla de där grejerna, föredrag på kvällen och 

så dricka öl. Det går bort. Så sköter jag mitt jobb, men det är inte karriärstrategiskt kan jag ju säga… 

(Intervju med IP1) 

 

Hon väljer alltså bort det sociala umgänget med kollegorna. Hon har en, som Kanter 

menar, en slags avvikarroll. Hon gör sitt jobb, umgås gör hon utanför arbetsplatsen, 

men inte med kollegor som t.ex. IP3. Under lunchen eller fikat brukar hon låtsas vara 

intresserad av männens samtal. Hon intar en slags emotionell handling som Arlie 

Hochschild menar, där hon försöker verka intresserad fast hon inte är det. Situationen 

kan också liknas vid det Bourdieu talar om nämligen det symboliska våldet i miljön hon 

vistas i, och där det manliga är normen som präglar lunchen, fikapausen. Deborah 

Tannens (1990) teorier kring att män och kvinnor har olika samtalsstilar stämmer väl 

överens med vad IP1 berättar, men också IP3 nämner liknande episoder.  

5.4 Faktorer som inverkar på karriärutvecklingen 

Något som också kom fram ur mina intervjuer var betydelsen av att ha fast tjänst. IP2 

som har ett vikariat påpekar detta flera gånger: 

 

Om man inte har fast anställning, då kan man inte planera sitt liv (Intervju med IP2) 

 

IP2 menar att problemet är att det är förhållandevis få fasta tjänster som tillfaller 

kvinnor, varför många får ta vikariat och sedan söka på nytt efter sex månader. IP3 

berättar också om liknande tankar under intervjun: 

 
Men du ska veta att även om man har en post doc så är man inte trygg. Då har du pengar i två eller fyra 

år, men de åren då jävlar då är det den enda tiden du kanske har i livet då du kanske kan producera för 

sen, alltså det vet man, så jag tror att i den här världen, så att vara egoistisk och självcentrerad är den 

bästa egenskapen du kan ha här /…/ (Intervju med IP3) 

 

Tidigare forskning visar på att kvinnor glesas ut högre upp i den akademiska hierarkin 

och att färre kvinnor inom de naturvetenskapliga och tekniska vetenskaperna tar sig 

vidare inom akademin. IP1 säger att hon nu med sin fasta tjänst kan slappna av, medan 
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IP2 känner sig stressad över att inte veta hur hennes liv kommer att se ut när 6-

månadersvikariet går ut. Alla intervjupersoner, utom IP4 som inte har barn, verkar 

samtidigt brottas med är att hinna ikapp sina kollegor. IP2 uttrycker mest oro av de alla: 

 
IP: Det är tiden som ställer till problem om jag kommer hinna konkurrera med alla andra och då spelar 

det ingen roll om det är en man eller kvinna. Män verkar ha det lättare, har mer tid på sig att producera 

forskningsresultat osv. osv.  

I: Varför tror du det? 

IP: Jag tror att det är p.g.a. av familj. Klart att man gör ju allt för att det blir jämställt i familjen men det 

kan ju också vara så, jag vet inte, jag skulle nog inte använda tiden till min forskning i stället för att vara 

med min dotter titta hur hon växer så det är ju en prioriteringsfråga. Det är inte så att vi inte kan, jo vi 

kan egentligen vi kan ju dela med våra men tiden osv., men för mig är det det som jag prioriterar och jag 

vet inte hur det är för andra kvinnor men i och med som det är så många män som söker och som har så 

bra forskningsproduktion och artiklar så kan det vara så /…/ Jo för att, igen hur man anställer folk du 

måste producera artiklar och oftast om en tjej är jätteduktig på det du forskar i så hon läser allt detta 

men sen skaffar hon familj hon får barn och då blir det glapp då kan det vara svårt att komma tillbaka till 

exempel och disputera och såna grejer plus man behöver tid till forskning och då kan det ju vara så, det 

är ju inte så för alla, det finns kvinnor som kan kombinera hur bra som helst men det kan ju vara en 

nackdel av det hela för i vårt ämne måste man börja från tidig ålder och inte missa ett enda år för att 

klättra upp (Intervju med IP2) 

 

I intervjuerna framkom att för att avancera och göra karriär är det viktigt med stöd och 

förståelse hemifrån. IP2 hade lagt sin akademiska karriär på is för att följa med sin man 

genom hans olika jobb utomlands. Utan dagis, fick hon fick ta hand om barnen, och 

halkade efter i karriären. Det stämmer med vad Nelson & Burke (2002) påpekar, att 

kvinnor axlar mer av hushållsarbetet än män, vilket går ut over deras karriärer och med 

Liisa Husu som menar att kvinnliga akademiker möter fler hinder på sin akademiska 

bana än deras manliga kollegor. Doktoranderna och lektorerna upplever stress över hög 

arbetsbelastning och lite tid till forskning. Intervjupersonerna hävdar att det är viktigt 

med förståelse från familjen om man ska kunna satsa på en karriär inom akademin. IP3 

berättar: 

 
/…/ det ultimata jobbet att kombinera med barn, jag vet ju också att min man som inte visar det utåt, alla 

trodde att han som verkade så stabil under sin doktorandperiod, och jag ba mm han, men han grät ut hos 

mig på natten och där tror jag att kvinnor är mer öppna med att de tycker att det är jobbigt och att de 

mår dåligt /…/  (Intervju med IP3) 

 

Dock säger IP3 lite senare om att förena arbete och karriär när man är småbarnsförälder: 
 

/…/ på ett sätt är det här arbetet väldigt jobbigt att kombinera med familjelivet för det är väldigt 

uppslukande arbete, man måste hela tiden vara duktig göra karriär det man tänker på det hela tiden, å 

andra sidan är det ett väldigt fritt jobb, jag jobbar nästan hela tiden hemifrån /…/ (Intervju med IP3) 
 

Men inte bara stöd och uppmuntran från familjen är viktig. IP1 och IP4 betonar att 

uppmuntran, förståelse och stöd från äldre kvinnliga professorer och handledare har 

varit värdefullt för dem för att våga ta plats och kämpa vidare. Lövkrona, Agrell & 
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Widén (2006) hävdar att det inom akademin finns en uppfattning om att kvinnor hellre 

vill prioritera familj och barn än att göra karriär, undervisa och forska. Kanske det är 

den allmänna uppfattningen inom akademin, det är svårt att säga. Gemensamt för 

intervjupersonerna som har barn är dock att de inte kan tänka sig att släppa allt för 

karriären, att flytta eller pendla längre sträckor för att göra karriär. Endast IP5 nämner 

ekonomi som bidragande orsak till att hon väljer att inte forska vidare.  

6. SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION 

6.1 Sammanfattning och reflektion 
Jag har med denna studie velat undersöka hur kvinnliga forskare upplever att arbeta på en 

mansdominerad arbetsplats inom akademin. Jag kommer i detta avsnitt att sammanfatta vilket 

resultat jag har kommit fram till återkopplat till min problemformulering, mitt ursprungssyfte 

samt till mina tre frågeställningar. 

 

Synen på yrkesroll och arbetsplats 

De fem kvinnliga forskarna är stolta över sin position och brinner för sitt forsknings-

ämne. Som tidigare forskning påvisar har jag i min empiri funnit ett utanförskap och en 

ensamhet hos alla intervjupersonerna. Vad som dock skiljer sig är synen på detta 

utanförskap och denna ensamhet, hur de hanterar den och i vilken grad de låter sig 

påverkas av detta. Analysen visar att upplevelsen av arbetsplatsen kan se väldigt olika 

ut beroende på om det är en doktorand eller lektor, om den kvinnliga forskaren har en 

fast tjänst eller ett vikariat, om hon arbetar på en mansdominerad institution eller på en 

mer jämnt könsfördelad institution. Som också tidigare forskning visar upplever också 

mina intervjupersoner stress över att vara kvinnor inom akademin. Stressen beror enligt 

dem själva på egna högt ställda krav eftersom de känner att de som kvinnor måste 

bevisa sin kompetens bland de manliga kollegorna för att bli tagna på allvar. Min empiri 

visar att särskilt anpassningen till de manliga kollegorna och till den mansdominerade 

arbetsmiljön tär på krafterna mer än de tidigare reflekterat över. Alla intervjupersoner 

säger sig i viss mån anpassa sig till den manliga jargongen, men IP1 verkar lida mest av 

det. Trots att mina intervjupersoner är vana vid att vistas i manliga miljöer, då deras 

forskningsämne domineras av främst manliga lärare och forskare, gav de i 

intervjusituationen uttryck för en känsla av ofta kämpa motströms där osynliga krafter 

styr. Att de inte kan sätta fingret på varför vissa manliga kollegor får fler möjligheter, 

att de vet att det existerar många informella rekryteringar. De kvinnliga forskarna är väl 

medvetna om vilken roll de ska spela eftersom det finns vissa könsspecifika, dolda 
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förväntningar på hur de ska bete sig. Att faktorer som stress och långtidssjukskrivningar 

skulle förekomma hos kvinnliga doktorander p.g.a. den ojämlika arbetsplatsen stämmer 

dock inte med min undersökning. För de kvinnliga doktoranderna handlar det som jag 

tidigare nämnt snarare om en stress att prestera bra och visa sig kompetent.  

 

Synen på relationen och samarbetet med manliga och kvinnliga kollegor  

En önskan om rekrytering av fler kvinnor finns hos intervjupersonerna på de 

mansdominerade institutionerna. Åsikter gällande betydelsen av att ha kvinnliga 

kollegor går dock isär. Tre av de fem intervjupersonerna menar att kön inte är 

avgörande utan att det snarare är personligheten som avgör om man kommer överens 

med en kollega, medan de övriga två menar att det är skillnad på relationer till manliga 

och kvinnliga kollegor. Skillnaden är enligt dessa två att kvinnor är mer omtänksamma 

och varma. Jag är ändå förvånad över hur lika svar de gett. Det visar på att de upplever 

sin arbetsplats i mångt och mycket likadant. Intervjupersonerna beskriver att de varken 

arbetar med eller mot varandra. De mansdominerade institutionerna präglas av 

distanserat arbetsförhållande. Där finns ingen utpräglad solidaritet eller gemenskap 

bland varken män eller kvinnor. Särskilt inte mellan kvinnor, vilket enligt 

intervjupersonerna beror på att kvinnor är rädda att placeras i ett kvinnligt fack. 

Eftersom de är så få kvinnor på institutionen, vill de undvika synlighet och smälta in 

bland männen. Det får konsekvensen av att de ger avkall på nära, kvinnliga vänskaper. 

Endast IP3, som forskar på en jämnt könsfördelad institution, upplever nära vänskaper 

med kvinnliga kollegor både på och utanför institutionen. Intervjupersonerna menar att 

ingen avund eller konkurrens existerar mellan kvinnor eller män på arbetsplatsen. 

Däremot framkommer i intervjuerna att endast IP3 jämför sig med kvinnliga kollegor 

och kan känna avund gentemot vissa kollegor med högre utbildning, trots att hon har 

fler, nära kvinnliga relationer än övriga intervjupersoner.  

 

Faktorer som inverkar på karriärutvecklingen 

Alla intervjupersoner utom IP4, som inte har barn, berättar om svårigheten att få 

vardagspusslet att gå ihop med karriär, familj och barn. Som jag tidigare nämnt inverkar 

heltidsundervisningen i kombination med att få tid till familjen att särskilt lektorerna 

inte hinner forska lika mycket och producera vetenskapliga artiklar. Det i sin tur 

begränsar deras möjligheter att avancera. Lektorerna uttrycker en medvetenhet om att 

de måste vara produktiva, helst inte satsa för mycket på familjen och visa att de vill 
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umgås med kollegorna utanför arbetsplatsen för att nätverka och avancera inom 

akademin. Båda lektorer säger att de jobbar mycket övertid och att de därför måste  

prioritera hårt om de ska hinna umgås med familjen. De slits mellan att fatta strategiskt 

smarta karriärval och att göra det som känns bäst. De två lektorernas arbetssituation ser 

dock helt olika ut. IP2 tar alla chanser hon kan få till att nätverka och knyta kontakter 

eftersom hon inte har en fast tjänst, vilket IP1 har. IP2 känner att hon aldrig hinner 

ikapp sina manliga kollegor. Doktorandernas situation skiljer sig inte sinsemellan, utan 

de befinner sig mer i samma situation. De känner inte samma press från sin omgivning. 

Dock uttrycker två doktoranderna av dem oro för vad som händer efter disputationen 

och en tredje doktorand anger ekonomi som bidragande orsak till att inte satsa på en 

forskarkarriär. Viktigt att nämna är också att inte alla doktorander undervisar, endast 

IP4. Det verkar inverka på hur mycket tid hon därmed får över till egen forskning, till 

att knyta kontakter, karriärutveckling samt till familjen. Bra stöd hemifrån, dvs. från 

maken, inverkar mycket på den kvinnliga forskarens möjligheter att göra karriär och 

avancera. Också stöd från kvinnliga handledare är värdefullt. Dock finns nästan inga 

kvinnliga mentorer eller handledare på de mansdominerade institutionerna. Därför 

känner intervjupersonerna sig ofta ensamma i sin karriärsträvan. 

6.2 Slutreflektion 

Slutsatserna jag kan dra av undersökningens resultat är att den kvinnliga forskarens 

arbetssituation är mycket komplex. Mitt empiriska material visar på både 

samstämmighet samt oenighet bland intervjupersonerna när det gäller hur positivt eller 

negativt de upplever sin arbetsplats. Det beror på vem hon är som person, hennes 

familjesituation och hennes akademiska utbildningsnivå. Dock skiljer sig inte IP3 på 

den mer jämnt könsfördelade institutionen i lika hög grad från intervjupersonerna på de 

mansdominerade institutionerna som jag från början trott. Det tyder på att akademins 

manliga organisationsstruktur inverkar på kvinnliga forskare oavsett om hon arbetar på 

en mansdominerad institution eller inte. Också IP3 berättar att de manliga kollegorna på 

hennes institution tar mer plats i olika sammanhang. Som jag tog upp i min 

problemformulering beskrivs akademins organisationskultur i tidigare forskning som 

ojämlik p.g.a. av de manliga normer, värderingar och beteenden som existerar. Mitt 

empiriska material tyder på att detta stämmer. Jag har också nämnt sambandet mellan 

akademins ojämlika struktur och kvinnliga forskares ohälsa. Ohälsan består i en stress 

att ständigt känna sig i underläge gentemot de manliga kollegorna och behöva bevisa sin 

kompetens som kvinna i en miljö där det finns stereotypa uppfattningar om vad hon är 
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eller vad hon kan tänkas vilja för att hon är kvinna. Dock yttrar sig stressen inte i form 

av sjukskrivningar, som tidigare studier påvisat. Jag har funnit flera antydningar om att 

intervjupersonerna medvetet och aktivt arbetar för att inte inta könsstereotypa roller.  

 

Intervjupersonerna beskriver att de stundtals kan tvivla på sig själva, men att de måste 

vara tuffa och självsäkra bland sina manliga kollegor. Särskilt lektorerna känner inget 

stöd i vardagen. Som tidigare forskning påvisar finns nästan inga kvinnliga mentorer 

eller förebilder för de kvinnliga forskarna. Frågan är om det bristande stödet från 

kvinnor beror på en manlig akademisk organisationsstruktur eller på som tidigare 

forskning påvisat, att kvinnor är dåliga på att stötta varandra eftersom de ser varandra 

som konkurrenter? Eller hänger allt ihop? Som jag tog upp i denna uppsats inledning, 

har jag i tidigare forskning upptäckt en korrelation mellan mansdominerade miljöer och 

destruktiva, kvinnliga relationer. Också att kvinnor i allmänhet är bundna till varandra 

på ett begränsande sätt, vilket leder till att de hämmar varandra när de söker autonomi. I 

min studie stämmer inte detta konkurrensbeteende på den mansdominerade 

arbetsplatsen. Mitt empiriska material visar på att det existerar en mer jämförande 

aspekt bland kvinnorna på den jämnt könsfördelade institutionen. Där förekommer viss 

avund samt fler konflikter mellan kvinnorna, trots att det samtidigt var just på den 

institutionen där nära, varma relationer mellan kvinnor existerar. Jag drar slutsatsen att, 

som tidigare forskning visat, att när kvinnor är mer bundna till varandra blir det svårare 

för dem att hantera när en kvinna avancerar och får bättre möjligheter. 

Intervjupersonerna på den mansdominerade institutionen har inga nära relationer till 

varandra, och därmed uppstår inga konflikter när andra kvinnor avancerar i karriären.   

 

Uppsatsen visar på att det råder en könsproblematik på de mansdominerade 

institutionerna. Den bild som framträder är dock inte enhetlig. Hur den kvinnliga 

forskaren upplever sin arbetsplats beror på forskarens personlighet samt om hon är 

doktorand eller lektor. Resultaten visar att det finns en komplexitet i den akademiska 

arbetsmiljön som kan vara svårt att urskilja för den utomstående. Att vara i minoritet 

kan dels innebära en exklusivitet, dels en ensamhet och kanske framförallt en slags 

beroendeställning till den manliga miljön. Inom akademin finns värderingar och 

beteenden som skapar förväntningar på både kvinnor och män och därmed olika 

förutsättningar. Slutsatsen jag drar är att akademin är uppbyggd av män för män och att 

kvinnor känner att de inte är där på lika villkor. 
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6.3 Förslag till framtida forskning 

Det kan vara av intresse att i vidare studier fördjupa och fokusera mer på kvinnors 

relationer på den mansdominerade arbetsplatsen. Vidare hade det kunnat vara intressant 

att fokusera på kvinnor på andra nivåer inom akademin för att få djupare förståelse om 

problematiken gällande kvinnors karriärvillkor i en mansdominerad arbetsmiljö. En 

fortsatt fördjupning skulle kunna vara att även innefatta män i urvalet för att undersöka 

hur män upplever att arbeta i en mansdominerad miljö. Detta skulle kunna nyansera 

studiens resultat ytterligare.  
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BILAGA  

Intervjuguide 
 

Syftet med denna intervju är att undersöka kvinnors agerande och attityder gentemot varandra på 

mansdominerade arbetsplatser. Påverkas kvinnors relationer sinsemellan av att vara i minoritet på en 

mansdominerad arbetsplats? Intervjun kommer att ta ca 1 timme och kommer med ditt samtycke att 

spelas in på band. Du kommer att vara anonym och kan när som helst avbryta intervjun. Har du några 

frågor och funderingar innan vi sätter igång?   

 

1. Ålder? 

2. Civilstånd? 

3. Barn? 

4. Utbildningsbakgrund? 

 

5. Hur länge har du varit doktorand/lektor här? 

- Hur kommer det sig att det blev just den här arbetsplatsen?  

 

6. Hur tror du fördelningen i antalet anställda män resp. kvinnor ut på din arbetsplats?  
- Skulle du säga att det är en mansdominerad arbetsplats? Om ja, varför tror du att det ser ut så? 

- Vad kan det innebära för relationerna mellan kvinnliga kollegor? 

 

7. Har du någon gång haft en kvinnlig mentor? 

- Om nej, skulle du önskat det och i så fall varför? 

 

8. Hur är din relation till dina kvinnliga kollegor?  

- Har du någon uppfattning om kvinnor samarbetar bättre med män eller med kvinnor? Om ja, 

på vilket sätt och varför? 

 

9. Anser du att män och kvinnor på din arbetsplats behandlas lika i alla avseenden? 

- Om inte, hur tror du att detta påverkar relationerna mellan de kvinnliga kollegorna på 

arbetsplatsen? 

- Bemöts alla kvinnliga anställda lika av de manliga kollegorna?  

- När ex. en ny kvinnlig doktorand börjar, hur upplever du att hon tas emot av de anställda på 

institutionen? Hur blev du själv mottagen? 

 

10. Känner du lika mycket stöd och uppmuntran från manliga och från kvinnliga chefer? 

 

11. Hur upplever du stämningen mellan de kvinnliga kollegorna på din arbetsplats? Får du 

stöd och hjälp av dina kvinnliga kollegor?  

- Om inte, får du det av dina manliga kollegor? 

 

12. Har du någon gång upplevt konkurrens på din arbetsplats?  

- Är konkurrens vanligast mellan kvinnor eller mellan män? 

- Kan du nämna någon episod? Hur upplevde du situationen? 

- Hur ofta känner du att det är ett vanligt inslag i din vardag? 

 

13. Känner du att du som kvinna jämför dina prestationer i förhållande till andra kvinnor? 

- Om ja, på vilket sätt? 

- Om nej, jfr du dig med män? 

 

14. Finns en avund på akademisk framgång hos andra kvinnliga kollegor bland de kvinnliga 

anställda?  

- Är det vanligast mellan kvinnor eller mellan män? 

- Varför tror du att det är så? 

- Hur ofta känner du att det är ett vanligt inslag i din vardag? 

 

Har du några frågor och/eller något övrigt att tillägga? Då vill jag avslutningsvis tacka för din medverkan! 
 


