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Förord 
I din hand håller du ytterligare en rapport som visar att kvinnor möter på fler hinder än 
män i den akademiska karriären. Akademin är en i hög grad hierarkisk verksamhet, och 
det är en av orsakerna till problemen med ojämställdheten vid universitet och 
högskolor. Kvinnor har generellt sett har sämre förutsättningar som i praktiken innebär 
sämre anställningsvillkor, sämre arbetsmiljö och svårare att få finansiering jämte 
befordringar. Kvinnor behandlas annorlunda än män på ett sätt som missgynnar dem. 
Samtidigt består fortfarande toppen, de som har beslutandemakten, av en stor andel 
män. 

På professorsnivå är majoriteten män och minoriteten kvinnor. Idag är inte ens en 
tredjedel av professorerna i Sverige kvinnor och det är ett faktum att det tar längre tid 
för kvinnor att bli professorer. Andelen kvinnliga professorer har ökat, men med 
snigelfart och risken är stor att vi behöver vänta ytterligare ett kvarts sekel innan det blir 
fifty-fifty bland professorer.  

Varför är ojämställdheten ett problem? 

Förutom den självklara rättviseaspekten finns det ett uppenbart kvalitetsproblem. Om 
den akademiska karriären bygger på annat än goda meriter krymper rekryteringsbasen 
och personer som skulle kunna bli utmärkta forskare och universitetslärare lämnas i 
bakvattnet. Vi riskerar få likriktad forskning och undervisning när människor med olika 
bakgrund, kön och perspektiv inte får bryta sina idéer och tankar med varandra. 
Jämlika miljöer presterar bättre och att ta tillvara på all kompetens som står till 
förfogande borde vara en självklarhet för att kunna öka både utbildningens och 
forskningens kvalitet. Akademin vinner helt enkelt på att ha personer med olika 
bakgrund och erfarenhet i toppen, men det är inte en verklighet i akademin. 

Att möta hinder på grund av sitt kön eller behöva manövrera runt rådande norm kräver 
tid och energi som annars skulle kunnat gå till att meritera sig. En riktig energitjuv är 
också dålig arbetsmiljö, och som rapporten visar drabbar det fler kvinnor mer än män. 

När vi släpper den här rapporten är det den 8 mars 2022, den internationella 
kvinnodagen. Det är ovärdigt att vi fortfarande ska behöva driva kvinnofrågan inom 
akademin, mer än hundra år efter att kvinnor fick rösträtt i Sverige. Men vi kommer att 
fortsätta göra det så länge det behövs. 

För att Sverige ska kunna vara en ledande kunskapsnation måste den akademiska 
karriären erbjuda schyssta – och lika – villkor för både kvinnor och män. 

 
 
Sanna Wolk, förbundsordförande, SULF 
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Med ljuset på jämställdhet: när osäkerheten 
överskuggar allt 

1.1 Sammanfattning 

Den här rapporten undersöker kvinnors och mäns arbetsmiljö och förutsättningar för 

hälsa och karriär på universitet och högskolor. Resultatet baseras på en enkät som 

besvarades av 5 446 av SULF:s medlemmar och intervjuer med 54 disputerade 

forskare. 

Resultatet visar att kvinnor utsätts för fler belastningar och har tillgång till färre resurser 

jämfört med män. Kvinnor upplever sig behandlas annorlunda än män både i det 

dagliga arbetet och i fördelningen av arbetsuppgifter och resurser, på ett sätt som 

missgynnar dem. Härmed utsätts kvinnor generellt för fler risker för stress och relaterad 

ohälsa än vad män gör, och kvinnor behöver överkomma fler hinder för att göra karriär 

än vad män gör. Detta bekräftar tidigare undersökningar och forskning om kvinnor och 

mäns förutsättningar på universitet och högskolor.  

Vidare framgår att problem med jämställdhet går hand i hand med den struktur av 

osäkerhet och knapphet avseende tid och finansiering som drabbar såväl kvinnor som 

män. Snarare än två separata problem handlar det om två dimensioner av makt och 

diskriminering som kan interagera och riskerar att skapa en speciellt problematisk 

situation för kvinnor över tid. Exempelvis upplever visstidsanställda, såväl kvinnor som 

män, en generellt sett sämre arbetsmiljö än tillsvidareanställda. Den högsta 

arbetsbelastningen rapporteras dock av tillsvidareanställda kvinnor, exempelvis 

professorer och lektorer. Detta kan förklaras genom en börda av icke-meriterande 

uppgifter, ett osynligt ansvar för verksamheten, som riskerar att falla på 

tillsvidareanställda kvinnor i högre utsträckning än män, men också genom skillnader i 

hur kvinnor och män högre upp i karriären bemöts och bedöms. 

Vikten av formell såväl som informell arbetsfördelning såväl inom som mellan 

arbetsplatser och ämnesområden blir härmed tydlig, inte minst i skuggan av den höga 

graden av externfinansiering av forskning. Externfinansiering är en förutsättning för (en 

alltjämt begränsad nivå av) anställningstrygghet, för möjligheten att påverka sitt arbete 

och för att göra karriär. För att uppnå en mer jämställd akademi krävs att kvinnor och 

män i praktiken arbetar under liknande belastning och arbetsbörda. Detta kräver en 

kritisk granskning av hur arbetsuppgifter, såväl icke-meriterande som meriterande, 

formellt och informellt fördelas mellan kvinnor och män. För att likställa kvinnors och 

mäns belastning krävs även att problem avseende bemötande av kvinnor och män, i 

dagliga interaktioner och vid fördelning av resurser, tjänster och befordringar, 

identifieras och adresseras. Vidare krävs det att kvinnor och män i praktiken har lika 

möjligheter till att bedriva forskning. På grund av den stora andelen externfinansiering 

innebär detta att kvinnor och män behöver ha lika mycket tid för att skriva 

forskningsansökningar men också lika mycket externfinansiering att ansöka om.  

En karriär på universitet och högskolor förefaller kräva ett privatliv med resurser som 

väger upp för arbetslivets osäkerhet och dess konsekvenser inte minst i fråga om tid 

där privat tid krävs för att väga upp den tidsbrist som uppstår i arbetet. Villkoren för 

hälsa och karriär kommer att förbli ojämställda och ojämlika så länge arbetsgivaren inte 

säkerställer att det finns lika möjligheter för att utföra sitt arbete inom ramen för 

arbetstiden. Ett arbete ska inte kräva mer tid än vad arbetsgivaren betalar för, vare sig 

för kvinnor eller män. En förändring mot en mer jämställd akademi går hand i hand med 

en förändring mot en akademi med tryggare och mer stabila villkor avseende 

anställning och finansiering.  
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Förutom grundläggande förutsättningar som transparens och rättvisa avseende 

befordran och tillsättning av tjänster, fördelning av resurser och ett ständigt arbete för 

att kvinnor och män ska bemötas som jämlikar och med samma respekt i det dagliga 

arbetet identifierar denna rapport följande punkter för att åstadkomma en mer jämställd 

akademi: 

• Säkerställ att kvinnor och män i praktiken arbetar under liknande belastning och 

arbetsbörda. Detta kräver en kritisk granskning av hur arbetsuppgifter, såväl icke-

meriterande som meriterande, fördelas mellan kvinnor och män, såväl inom som 

mellan arbetsplatser, institutioner och ämnesområden. Arbetet ska inte kräva mer 

tid än vad arbetsgivaren betalar för, vare sig för kvinnor eller män. 

• Säkerställ att kvinnor och män i praktiken har lika möjligheter till att bedriva 

forskning. På grund av den stora andelen externfinansiering innebär detta att 

kvinnor och män behöver ha lika mycket tid för att skriva forskningsansökningar 

samt lika mycket externfinansiering att ansöka om. Externfinansiering är en 

förutsättning för (en alltjämt begränsad nivå av) anställningstrygghet, för 

möjligheten att påverka sitt arbete och för att göra karriär. Villkoren för hälsa och 

karriär kommer förbli ojämställda och ojämlika så länge arbetsgivaren inte 

säkerställer att det finns lika möjligheter för denna arbetsuppgift inom ramen för 

arbetstiden. 

1.2 Inledning 

Denna rapport följer upp I skuggan av osäkerheten (SULF, 2021a) med ett 

jämställdhetsfokus på forskares och universitetslärares arbetsmiljö. I skuggan av 

osäkerheten undersökte arbetsmiljö i relation till externfinansiering av forskning och de 

osäkra anställningarna i akademin. Den fann att osäkerheten är påtaglig i akademin, 

något som påverkar arbetsmiljön och förutsättningarna för arbetet samt ökar risken för 

stress. 

Syftet med den här rapporten är att undersöka vilka förutsättningar kvinnor och män har 

för att göra karriär och vilka risker för ohälsa som kvinnor respektive män utsätts för i 

sin arbetsmiljö, samt identifiera hinder för jämställdhet och möjligheter för en mer 

jämställd akademi. Fokus ligger på kvinnors och mäns psykosociala arbetsmiljö: hur 

uppgifter, resurser och belöningar fördelas och påverkar kvinnor och män, och kvinnors 

och mäns upplevelser av de processer och maktrelationer som fördelar dessa resurser. 

Genom att fokusera på arbetsmiljö erbjuds en djupare förståelse för brister i och hinder 

för jämställdhet ur ett strukturellt och långsiktigt perspektiv. Rapporten baseras på 

samma material som I skuggan av osäkerheten men presenterar tidigare inte 

publicerade resultat.  

1.3 Jämställdhet på och under ytan 

Akademin kan för en utomstående betraktare förefalla jämförelsevis jämställd. Nästan 

lika många kvinnor som män arbetar här och de meritokratiska principerna för karriär 

och forskningsfinansiering antyder att det också är de bäst lämpade och förtjänta – 

 För en mer jämställd akademi: 

• Säkerställ att kvinnor och män i praktiken arbetar under liknande 

belastning och arbetsbörda.  

• Säkerställ att kvinnor och män i praktiken har lika möjligheter till att 

bedriva forskning. 
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oavsett om de är kvinnor eller män – som gynnas, tilldelas resurser och kan göra 

karriär. 

Jämställdhet i en organisation är dock inte en fråga som är begränsad till antalet 

kvinnor och män på olika positioner eller kvinnors och mäns formella möjligheter. 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män i praktiken har likvärdiga förutsättningar för 

sitt arbete och härmed för hälsa och välbefinnande och för att göra karriär. Dessa 

förutsättningar skapas, upprätthålls och återskapas genom formella processer som 

fördelar resurser, arbetsuppgifter och belöningar, i interaktioner och möten i det dagliga 

arbetet, och i de symboler som förklarar dessa fördelningar och interaktioner (se 

exempelvis Acker, 1990; 2006). En organisation där det finns systematiska skillnader 

mellan kvinnor och män avseende makt, respekt och kontroll över resurser och beslut 

som påverkar fördelningen av arbetsuppgifter, befordringsmöjligheter, 

anställningstrygghet, finansiering, förmåner och lön är inte en jämställd organisation. Att 

kvinnor och män formellt sett har lika möjligheter, och hur många kvinnor och män som 

arbetar på olika positioner samt kvinnors och mäns formellt sett lika möjligheter utgör 

bara ytliga mått på jämställdhet. För att förstå problemets utsträckning och komma till 

rätta med det krävs det att man tittar djupare och undersöker vad som finns under ytan.  

Det sätt som resurser, uppgifter och belöningar fördelas på universitet och högskolor är 

på flera sätt unikt på den svenska arbetsmarknaden och grundläggande för att förstå 

problem med jämställdhet – men också för att förstå hur frågor om jämställdhet riskerar 

att hamna i skuggan av andra orättvisor som drabbar män såväl som kvinnor.  

1.4 Hierarkier i osäkerheten 

För många forskare och universitetslärare karaktäriseras tillvaron av ekonomisk och 

anställningsmässig osäkerhet som kastar sin skugga över arbetsmiljö, forskning och 

undervisning, hälsa och privatliv (SULF, 2021a). Osäkerheten kommer sig dels av den 

höga andelen tidsbegränsade anställningar i akademin och dels av den höga andelen 

externfinansiering som innebär att den anställde själv i praktiken själv åläggs ansvaret 

för att dra in pengar till sin egen lön (Figur 1). 

Figur 1: Osäkerheten i externfinansiering och anställningsvillkor påverkar på flera sätt 

arbetsmiljön och utgör en källa till bland annat bristande samarbete på arbetsplatsen, 

hög arbetsbelastning och stress. 

De statliga anslagen till forskning som fördelas direkt till lärosätena har minskat de 

senaste decennierna till förmån för en högre andel externfinansiering (SULF 2021b). 

Detta bidrar till att förklara den höga andelen tidsbegränsade anställningar, eftersom 

lärosätet på så vis inte riskerar att behöva finansiera lönen till en anställd som inte drar 

in pengar (SULF, 2014). Även tillsvidareanställda riskerar att sägas upp om de inte drar 

Externfinansiering 

Osäkra anställningar  

Arbetsmiljö  

Individ  

Osäkerhet  

Krav, social gemenskap, belöningar  

Stress och engagemang
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in externfinansiering, vilket gör att en tillsvidareanställning i akademin inte innebär 

samma trygghet som en sådan generellt gör (SULF, 2021a). 

Akademin är en i hög grad hierarkisk verksamhet. Olika befattningskategorier med 

tillhörande status, ansvar och möjligheter att påverka fördelning av resurser och 

arbetsfördelning utgör en formell hierarki. Denna kompletteras av en informell hierarki 

som skapas genom den makt och status som följer med att på något sätt erhålla en 

andel av de knappa men åtrådda resurser som trygga anställningar och 

forskningsfinansiering utgör. På svenska lärosäten liksom som internationellt har ett 

forskarprekariat skapats bestående av personer med doktorsexamen som är 

tidsbegränsat anställda och utan garantier om en framtida tillsvidareanställning (OECD, 

2021). Detta argumenteras leda till befästandet av en tudelad akademisk 

arbetsmarknad, med en skyddad men allt mindre akademisk elit och en växande 

majoritet med tillfälligt anställda forskare. Denna bild nyanseras i Skuggan av 

osäkerheten där osäkerheten och dess konsekvenser upplevs som påtaglig även för 

tillsvidareanställda, i och med ett närvarande hot om uppsägning för den som inte 

erhåller externfinansiering (SULF, 2021a).  

Den akademiska eliten som OECD talar om förefaller härmed vara försvinnande liten i 

Sverige. I vilket fall som helst så hotar osäkerheten arbetsmiljön och de förutsättningar 

forskare och universitetslärare arbetar under (OECD, 2021; SULF, 2021a). Det gör 

också att en strukturell skiktning växer fram med makt- och beroenderelationer som 

skapas genom skillnader i tillgång till resurser som finansiering och upplevelser av 

osäkerhet. Möjligheterna att säga nej till arbetsuppgifter, påverka sitt arbete och 

verksamheten reduceras i takt med osäkerheten. Den övergripande osäkerheten och 

ansträngningarna som krävs för att reducera den påverkar arbetsmiljön och utgör en 

betydande riskfaktor för arbetsbörda och stress för såväl män som kvinnor (SULF, 

2021a; Figur 1). Härmed riskerar en stor grupp kvinnor såväl som män att missgynnas i 

fördelningen av arbetsuppgifter, resurser och belöningar. Detta betyder inte att problem 

med jämställdhet inte finns – men det riskerar att överskugga dem.  

1.5 Toppen på isberget 

Även en ytlig betraktelse av svenska högskolor och universitet visar på problem med 

jämställdhet (Figur 2). Fler män än kvinnor har erbjudits och fått såväl de 

meriteringsanställningar som syftar till att individen ska meritera sig för en fortsatt 

forskarkarriär, 72 procent av alla professorer är män, en något större andel män än 

kvinnor har tillsvidareanställningar och kvinnor i akademin har i genomsnitt lägre lön än 

män (UKÄ, 2020; SCB, 2020). Män söker och erhåller mer forskningsfinansiering än 

vad kvinnor gör (Vetenskapsrådet, 2019).  

Det meritokratiska idealet innebär att resurser som trygga anställningar, högre 

befattningar liksom externfinansiering antas fördelas efter den sökandes meriter. Det 

ska alltså vara möjligt för alla att göra karriär och avancera i akademin, och den som 

gör detta antas också vara den bäst lämpade. För att så ska vara fallet behöver också 

alla ha samma chans att konkurrera om resurserna. Härmed behöver man undersöka 

vilka förutsättningar kvinnor och män har att meritera sig och hur processen för 

fördelning av resurser går till och ser ut. 
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Figur 2: Under ytan döljs processer som är av betydelse för jämställdhet: fördelning av 

forskningsfinansiering, trygga anställningar, arbetsuppgifter som är meriterande eller 

inte och kräver varierande arbetsbelastning, samt bedömningar av prestation och 

bemötande i dagligt arbete. Detta påverkar förutsättningarna för att meritera sig, må 

bra, och att göra karriär. 

1.6 Dold diskriminering under ytan 

Könsdiskriminering i akademin är ofta dold och subtil och det är lockande att avfärda 

den som enskilda, avgränsade händelser eller icke-händelser som drabbar individer – 

såväl för den som själv drabbas som den som ser dem ske. Det krävs ett större 

perspektiv för att kunna se hur dessa händelser utgör delar av långsiktiga processer, 

har sin grund i strukturella snarare än individuella förutsättningar, och snarare än att 

slumpmässigt drabba individer systematiskt drabbar kvinnor som grupp. 

1.6.1 Processer för befordran och tillsättning av tjänster 

Bristande transparens i rekryteringsprocesser tillsammans med den formella och 

informella makthierarkin riskerar att möjliggöra favorisering så att tjänster och 

befattningar mer eller mindre från början är riggade för utvalda personer (SULF, 2018; 

Vetenskapsrådet, 2021). Detta är ett problem som drabbar både kvinnor och män, men 

liknande informella processer riskerar att missgynna kvinnor mer än män (Acker, 2006; 

Yarrow, 2020). 

1.6.2 Möjligheter att söka forskningsfinansiering 

Kvinnor och män på universitet och högskolor tenderar att vara verksamma inom olika 

ämnesområden. Kvinnor arbetar i högre utsträckning inom medicin och hälsa, 

humaniora och samhällsvetenskap medan män är i majoritet inom teknik och 

naturvetenskap (UKÄ, 2016). Mellan dessa områden skiljer sig fördelning av resurser, 
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uppgifter och belöningar på ett sätt som riskerar att missgynna kvinnor. Jämfört med 

mansdominerade ämnesområden finns det i de kvinnodominerade färre positioner som 

professor och härmed att göra karriär, det erbjuds färre möjligheter för forskning och 

undervisningsbördan är högre (Vetenskapsrådet, 2021) vilket riskerar att leda till hög 

arbetsbelastning och därmed färre möjligheter för andra uppgifter som krävs för 

meritering (SULF, 2021a). 

1.6.3 Bemötande och bedömningar 

Kvinnor och deras arbete rapporteras att systematiskt inte bli sedda, hörda, lästa, 

citerade, refererade, inbjudna, uppmuntrade, stödda eller validerade i samma 

utsträckning som män (Husu, 2005). Detta reducerar möjligheterna att göra karriär, och 

ökar belastningen för kvinnor. 

1.6.4 Fördelning av arbetsuppgifter 

Kvinnor tilldelas i högre utsträckning än män extra arbete utöver de mer eller mindre 

formella arbetsuppgifterna: arbetsuppgifter som har beskrivits som akademiskt 

hushållsarbete då det likt kvinnors hushållsarbete i många heterosexuella relationer 

handlar om nödvändiga men ofta osynliga uppgifter, som att exempelvis bistå med stöd 

till kollegor och på olika sätt få arbetet i forskargrupper och i verksamheten att flyta 

friktionsfritt (Kalm, 2019). Detta arbete tar tid och energi men tillskrivs inget meriterande 

värde trots dess vitala funktion där även den part som inte tar sig an det gynnas av det. 

Detta ”osynliga” arbete utgör en extra arbetsbelastning och upplevs ofta som ett hinder 

för att ta sig an meriterande uppgifter eller söka forskningsfinansiering (SULF, 2021a). 

1.6.5 Psykosocial arbetsmiljö 

Kvinnor rapporterar överlag en sämre psykosocial arbetsmiljö jämfört med män: de 

upplever sämre social gemenskap på arbetet i fråga om samarbete och känsla av 

gemenskap på arbetsplatsen, uppfattar sig ha färre möjligheter än män att fatta beslut 

som rör arbetet samt i mindre utsträckning uppmärksammas och uppskattas för sitt 

arbete (SULF, 2021s; Vetenskapsrådet, 2021). Fler kvinnor än män rapporterar 

upplevelser av orättvisor på arbetet, exempelvis i fråga om att inte bli inbjuden, sedd, 

hörd, läst, refererad, eller att någon annan tog äran för arbetet (Vetenskapsrådet, 

2021). 

1.7 Rapportens syfte 

Oavsett forskningsämnesområde eller befattning förefaller kvinnor systematiskt utsättas 

för fler utmaningar än vad män gör, i ett återkommande mönster som riskerar att vara 

ödesdigert för karriären (Vetenskapsrådet, 2021) och långsamt bryta ner den som 

utsätts för det (Husu, 2005). Denna rapport undersöker kvinnors och mäns 

psykosociala arbetsmiljö och de risker för ohälsa och hinder för karriär som de möter i 

sitt arbete. Förutsättningar för karriär och hälsa är nära sammankopplade och är bägge 

fast förankrade i den psykosociala arbetsmiljön: att förhindras göra karriär trots sina 

ansträngningar och investeringar kan öka belastningen och leda till ohälsa, och de 

belastningar respektive resurser den psykosociala arbetsmiljön presenterar påverkar 

både möjligheten och motivationen att göra karriär.  
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2 Resultat: Jämställdhet i skuggan av 
osäkerheten 

Här presenteras nya resultat avseende kvinnors och mäns förutsättningar för hälsa och 

möjligheter att göra karriär. Materialet samlades in genom en enkät och genom 

intervjuer som samtliga SULFs medlemmar bjöds in till att besvara och delta i under 

hösten 2020. Enkäten besvarades av 5 446 yrkesverksamma medlemmar, vilket ger en 

svarsfrekvens på 31 procent. Drygt hälften (55 procent) av dessa var kvinnor. Av de 

hundratals som svarade på annonser och information och ville ställa upp på intervju 

utgjorde kvinnor majoriteten. Ett urval gjordes med målsättningen att få ett så varierat 

intervjumaterial som möjligt. Av de 54 disputerade forskare och universitetslärare som 

intervjuades var 32 kvinnor och 22 män, med en någorlunda jämn könsfördelning bland 

olika befattningar och anställningsformer. För en mer utförlig beskrivning av material 

och metod se SULF (2021a).  

2.1 Akademins två klasser 

Intervjuerna ger en bild av en tudelad akademi där forskare och universitetslärare 

oavsett kön behandlas olika beroende på typ av anställning. Det rapporteras vara en 

”jättestor skillnad” mellan olika befattningar där ”forskare är någon typ andra klass 

anställda” (Man, 1). Denna tudelning kan manifesteras konkret genom tilldelning av 

resurser från lärosätet, exempelvis genom att tidsbegränsat- och tillsvidareanställda får 

rum i skilda korridorer, eller mer subtilt genom att det inte är samma självklarhet att 

tidsbegränsat anställda ska få tillgång till utrustning och infrastruktur som 

tillsvidareanställda. 

Det finns tecken på att akademin har blivit en plats där det är lätt att vissa känner sig 

som ”bättre” än andra (Kvinna, 3), att ”vissa blir hjälpta, andra inte” (Kvinna, 4), där 

konflikter mellan tillsvidare- och tidsbegränsat anställda ”sitter i väggarna” (Kvinna, 1) 

och slitningar uppstår mellan tidsbegränsat- och tillsvidareanställda baserat på 

inflytande eller makt över mer långsiktiga frågor. 

2.2 Överskuggad jämställdhetsproblematik 

Även om vissa män inte anser sig ha rätt att klaga på anställningsvillkor, arbetsmiljö 

och finansiering eftersom de trots allt är ”den priviligierade” mannen (Man, 8), och även 

om ett flertal män anser att kvinnor på flera sätt drabbas hårdare av villkoren 

förekommer även åsikten att en ”jämställdhetsaspekt ligger bakom alla beslut” (Man, 2) 

inom vissa områden vilket ger kvinnor större chans för vissa forskningsmedel. Detta 

bekräftas av kvinnor som berättar hur manliga kollegor och överordnade menar att de i 

egenskap av att vara kvinna skulle ha större chans att erhålla vissa forskningsmedel.  

 Jag ville ha bokhyllor (…) och så fick jag 

dem till sist men så sade hon att ja, vi investerar 

inte så mycket i externa forskare för de är ju borta 

så fort, de försvinner snart. (Kvinna, 1) 

 

Vi är mer någonting som stör än en resurs, vi som 

är nydisputerade. (…) väntar på att vi ska lämna, att 

det blir tomma kontor. (Kvinna, 2) 
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Män uppfattar sin arbetsplats som mer jämställd än vad kvinnor gör. Av männen anser 

86 procent att kvinnor och män i hög grad behandlas som jämställda på arbetsplatsen, 

något som en mindre andel kvinnor (63 procent) instämmer i (Figur 3). Av kvinnorna 

svarar 11 procent att kvinnor och män i låg eller mycket låg grad behandlas som 

jämställda arbetsplatsen, en bild som bara drygt tre procent av deras manliga kollegor 

delar.  

 
Figur 3: I vilken utsträckning kvinnor och män behandlas jämställt på arbetsplatsen, 

enligt kvinnor respektive män. Andel (%) inom varje kön som har svarat på en skala 

från ”i mycket låg grad” till ”i mycket hög grad”. 

 

Vidare rapporterar sig 22 procent av kvinnorna någon gång under de senaste 12 

månaderna ha utsatts för obehagliga eller kränkande handlingar som är svåra att 

försvara sig emot (det vill säga mobbning). Motsvarande siffra för män är 16 procent. 

Nästan dubbelt så många kvinnor (n = 111) som män (n = 67) rapporterar sig utsatts för 

mobbing varje månad eller oftare. För både kvinnor och män är det främst kollegor eller 

överordnade som utsätter dem för obehagliga eller kränkande handlingar.  

Att försvara andra kan innebära att man behöver sätta sig i konflikt med tunga namn på 

arbetsplatsen. Att försvara sina medarbetare kan skapa konflikter som till slut gör att 

man söker sig bort från arbetsplatsen:  

2.3 Bemötanden  

Bristande jämställdhet kan manifestera sig i icke jämställda möjligheter till befordran 

eller meritering, i en fördelning av arbetsuppgifter som skapar olika förutsättningar för 

kvinnor och män att kunna göra sitt jobb och må bra, men också i subtila tecken på 

kvinnors och mäns makt- och beroendepositioner. Kvinnor berättar i intervjuerna om 

orättvisor med sin grund i att de är kvinnor på ett sätt som inte motsvaras av mäns 

berättelser av att vara män i akademin. Bland annat upplevs avsaknaden av seniora 

kvinnor göra att kvinnor missgynnas vid beslutsfattande och arbetsfördelning. Vidare 

23
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Om jag aldrig hade fått pengarna och om 

jag aldrig hade haft ett forskarteam skulle jag bara 

fortsatt försökt skydda mig själv [mot] sexuella 

trakasserier och (…) diskriminering på grund av att 

inte vara svensk. (Kvinna, 5) 
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uppfattar sig kvinnor förbigås och förbli oinbjudna till samarbeten, trots att de ”kämpar 

ihjäl sig” och att ”det är kvinnor som ror in pengar” (Kvinna, 6). Kvinnor berättar oftare 

om extra arbeten med exempelvis administration, undervisning och stöd till kollegor på 

bekostnad av meriterande arbetsuppgifter:   

Det är ju sådana där som gör undervisningen lite halvhjärtat och aldrig 

sträcker upp handen och är delaktiga i institutionens, jag menar, att driva 

den framåt och så, och då är det ju lättare att göra karriär, då blir man 

snabbare docent. Det är ofta män, i alla fall på min arbetsplats, som gör 

det, och så är vi ett gäng kvinnor som harvar på liksom och åtar sig 

studierektorsuppdrag. Det är en sådan här klassisk kvinnofälla. (Kvinna, 7) 

Kvinnor upplever sig bemötas annorlunda än män, på ett sätt som inte motsvaras av 

mäns upplevelse av bemötande från kvinnor, exempelvis i bemötande från chefen ”där 

han klipper av mig på ett sätt som han inte gör med de manliga kollegorna” (Kvinna, 8) 

men också i hur manliga kollegor tar äran för arbeten, tar över seminarier och upplevs 

hävda sin äganderätt över resultat och forskning. Det kan vara lätt att avskriva liknande 

uttryck som engångshändelser som kan och bör hanteras av den drabbade själv och att 

man själv bär ansvaret: 

2.4 Fördelning av resurser  

Huruvida befordran sker baserat på meriter ifrågasätts av såväl män som kvinnor. 

Tillsättningen av tjänster, befordringar och rekrytering uppfattas som ”korrumperad” 

(Man, 3) där man gärna vill ha någon som “som vuxit upp på institutionen” eller ”som 

går i professors fotspår och försöker göra samma sak” (Man, 4), någon som ”de 

manliga professorerna har liksom drivit upp, utvecklat, odlat (…) som de mycket hellre 

skulle givit pengarna till än till mig” (Kvinna, 1). Beslut uppfattas även kunna vila på 

arbiträra grunder, exempelvis att en hög grad av samarbete med andra forskare kan 

ses som ett tecken på osjälvständighet för kvinnor men inte för män. 

Den hårda konkurrensen kan göra att man vill satsa på ”säkra kort” som kommer dra in 

finansiering och som publicerar sig i hög grad, och de säkra korten riskerar att vara 

män:  

De säkra korten är de som har fått stöd hos sina handledare att lära sig 

hur man publicerar sig och har alla nätverken på plats, och då går det fort. 

När de slår sig i lag, då går det fort (…) och då blir man så otroligt ensam 

som kvinna.(Kvinna, 6) 

 

Även förutsättningarna för befordran eller karriär riskerar att fördelas på annat än 

meriter, exempelvis vilken relation man har till personer i maktposition:  

 

Det är väldigt mycket patronage i detta system (…) Det är väldigt oklart 

varför de favoriserar vissa. (Kvinna 1) 

 

 Jag har jobbat väldigt mycket på min 

status och att det inte ska vara ok att sno [idéer och 

prestationer] från mig. (Kvinna, 6) 
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När resurser fördelas internt inom lärosätet uppfattas det som att makten ligger i 

händerna på personer som vill sina ”vänner” (Kvinna, 6) väl. Lärosätena och 

institutionerna ses som ganska så ”problematiska” i hur de fördelar resurser (Kvinna, 1) 

Institutionen får inte bestämma vilka som får externa medel, så finns det 

möjlighet för sådana som jag som kommer utifrån, att påvisa att vi faktiskt 

är väldigt bra och kan få forskningsmedel och därför är kvar (…). Så man 

kan gå emot många maktstrukturer genom att det inte är institutionerna 

själva som får välja. (Kvinna, 1) 

2.5 Arbetsmiljö för kvinnor och män i olika 
anställningsformer 

Av de som besvarat enkäten är kvinnor i majoritet bland de tillsvidareanställda (54 

procent). Det är dock en signifikant lägre andel av kvinnorna (77 procent) som är 

tillsvidareanställda än av männen (82 procent).  

Visstidsanställda kvinnor och män rapporterar inga signifikanta skillnader avseende sin 

arbetsmiljö (se bilaga och Figur 4). Däremot upplever tillsvidareanställda kvinnor 

signifikant högre krav, lägre inflytande och lägre social gemenskap än tillsvidareanställa 

män (Figur 4 samt bilaga). Medan tillsvidareanställda män rapporterar högre inflytande 

över sitt arbete än visstidsanställda män, rapporterar kvinnor ingen sådan ökning. 

 
Figur 4: Psykosocial arbetsmiljö1 för tillsvidare- och visstidsanställda kvinnor och män.  

En logistisk regression analyserar vilken risk olika grupper har för ett utfall, i jämförelse 

med en referensgrupp. Jämfört med tillsvidareanställda män löper samtliga kategorier 

som jämförts ovan en signifikant ökad risk för att uppleva hög stress, men främst 

visstidsanställda män såväl som kvinnor: den genomsnittliga visstidsanställda kvinnan 

löper dubbelt så hög risk som den tillsvidareanställda mannen, och risken för den 

visstidsanställda mannen är nästan lika hög. Även tillsvidareanställda kvinnor löper en 

högre risk för stress jämfört med tillsvidareanställda män. Denna risk förklaras delvis av 

arbetsmiljön: de högre krav och det lägre inflytande som tillsvidareanställda kvinnor 

rapporterar jämfört med män. 

 

 

1 Enkätfrågor om psykosocial arbetsmiljö kommer från The Copenhagen Psychosocial 
Questionnaire: Kristensen et al., 2005; Berthelsen et al., 2020). 
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Figur 5. Risken för stress i jämförelse med referensgruppen tillsvidareanställda män. Att 

vara visstidsanställd kvinna innebär en mer än dubbel risk för stress jämfört med att 

vara tillsvidareanställd man. Risken är nästan dubbelt så stor även för visstidsanställda 

män. Risken är signifikant högre även för tillsvidareanställda kvinnor, men denna risk 

kan till stor del förklaras genom arbetsmiljön och den betydelse som krav och inflytande 

har för stress. Solida staplar: risken för hög stress utan att hänsyn tagits till arbetsmiljö. 

Transparenta staplar: risken för hög stress när analysen tagit hänsyn till arbetsmiljö.  

Kvinnor och män upplever liknande arbetsbörda och stress inom vissa befattningar. 

Manliga doktorander, adjunkter, postdoktorer och biträdande lektorer och biträdande 

professorer utsätts för lika hög arbetsbörda som sina kvinnliga kollegor och upplever 

lika mycket stress. Däremot finns det en signifikant skillnad mellan kvinnor och män 

som är anställda som administrativ personal, lektor, professor och avseende krav även 

forskare, där kvinnorna i dessa befattningar upplever sämre arbetsmiljö än männen 

(Figur 6).  
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Figur 6: Kvinnor anställda som forskare, lektor, professor och administrativ personal 

rapporterar högre arbetsbörda än sina manliga motsvarigheter. Kvinnor anställda som 

lektor, professor och administrativ personal rapporterar mer stress än sina manliga 

motsvarigheter. Kvinnor som är anställda som doktorand, adjunkt, postdoktor, 

biträdande lektor och biträdande professor rapporterar inte signifikant högre krav eller 

stress än män i motsvarande befattning. Statistiskt signifikans (t-test): * p < .05; ** p > 

.01; *** p > .001. 

2.5.1 Arbetsfördelning för kvinnor och män  

Kvinnor och män rapporterar i det här enkätmaterialet inga stora skillnader avseende 

den andel av arbetstiden som de lägger på undervisning, forskning och administration 

(se bilaga). Det kan dock vara problematiskt att lägga för mycket vikt vid hur många 

procent av någons arbetstid som utgörs av respektive uppgift. Vissa uppgifter kräver 

mer tid än vad som formellt tilldelas dem. Exempelvis uppges undervisning ta betydligt 

mer tid i anspråk än den formella timfördelningen, vilket går ut över andra 

arbetsuppgifter: ”studenterna hör av sig och tentorna ska rättas så det man kan ta av 

det är ju forskningstiden” (Kvinna, 7). Medan vissa anpassar ansträngningen efter vad 

de anser uppgiften kräver anpassar andra den efter vad de får betalt för och anser att 

schemat tillåter: 

 

Ska jag lägga den tid som jag får för det här eller vill jag ge studenten det 

jag tycker att de behöver och därmed ta från min forskningstid? (…) Jag 

känner att jag begränsar mig i min undervisning, jag vet att jag skulle 

kunna ge mer men jag är inte beredd att göra det, jag är inte beredd att 

offra min egen forskning.(Man, 7) 

 

Administrativ personal 53/46
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 Jag lade till möten jag inte fick betalt för, 

för att inte behöva underkänna dem. (Kvinna, 12) 



15 (30) 

 

2.6 Vem har tiden som krävs? 

Centralt för arbetsbördan, arbetstempot och upplevelsen av stress är tid. Kvinnor 

rapporterar en signifikant större konflikt mellan arbete och privatliv än vad män gör. En 

sådan konflikt innebär här att arbetet tar så mycket tid och energi att det påverkar 

privatlivet negativt, och att arbetets krav stör privatlivet. 

 

 

Figur 7: Kvinnor upplever i högre utsträckning än män att den tid och energi som 

arbetet kräver påverkar privatlivet på ett negativt sätt. Statistisk signifikant skillnad (p 

>.001). 

Snarare än att kvinnor generellt sett skulle störas mer av konflikten eller värdera sin 

fritid och tillvaron utanför arbetet högre än vad män gör förefaller konflikten mellan 

arbete och fritid vara ett uttryck för att deras arbetstid i hög utsträckning äts upp av 

extrauppgifter eller undervisning: 

 

Att undervisa på hundra procent –  då kan jag inte jobba heltid, då måste 

jag jobba övertid så det är svårt med barn att undervisa 100 procent (…). 

Det är ju så dålig timtilldelning. (Kvinna, 14) 

 

Tid är också en grundläggande resurs för att kunna ansöka om forskningspengar: man 

”måste ägna mycket tid åt det” (Kvinna 9), det är ”tidsmässigt en enorm investering” 

(Kvinna, 5),”om man ska skriva konkurrenskraftiga ansökningar så får man ju lägga ner 

ganska mycket tid på det och den tiden är väldigt svårt att få till” (Man, 5). Man söker 

sig resursen tid varhelst man kan finna den och lägger beslag på den genom att prata 

ansökningar på luncher eller ”fuska” sig till tiden genom att göra annat medan man 

sitter på möten (Kvinna, 17). 

 

Det är ju spelets regler men det vore skönt om man på något sätt kunde 

frysa tiden för att skriva den där ansökan. (Kvinna, 7) 
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När man inte kan frysa tiden och behöver mer tid för att kunna söka externfinansiering 

och få en möjlighet till forskningstid används den privata tiden till att skriva 

forskningsansökningar:  

 

 

Jag skriver [forskningsansökningar] på fritiden, jag hinner ju inte göra det 

på arbetstid. (Kvinna, 8) 

 

Jag får ju ingen tid för det [skriva ansökningar], utan det gör jag ju på min 

fritid. Det är ett av skälen till att jag jobbar mer än 40-timmars arbetsvecka. 

(Kvinna, 10) 

 

Förutsättningen är ju att jag sitter hemma och skriver ansökningar. 

(Kvinna, 11) 

 

Det faktum att det inte finns tid för att söka forskningsfinansiering under arbetstid 

begränsar möjligheterna till att ansöka om forskningsfinansiering inte bara till när andra 

arbetsuppgifter tillåter det, utan även ”när det går för familjens del” (Kvinna 15): 

 

Det tar ju väldigt mycket av fritiden så det är klart att det påverkar 

arbetsmiljön så att det påverkar balansen mellan arbete och fritid. (Kvinna, 

15) 

 

Den som gör ett aktivt val att inte arbeta mer än 40 timmar i veckan eller till och med gå 

ner några procent i arbetstid, exempelvis på grund av prioriteringar av hälsa eller familj, 

ställs inför en annan slags press ”just för att man är kvar i samma prestations-baserade 

miljö” och därmed ständigt jämförs med personer som arbetar mer (Man, 5), och där 

man kan behöva arbeta helger ”eftersom de som jag skriver med bara kunde på 

helgerna” (Kvinna, 12). 

 

Det förefaller ha accepterats att forskarens och universitetslärarens arbete är inte bara 

ett arbete utan en livsstil – något som härmed inte bara passar den som har 

kompetensen, meriterna och erfarenheten utan även har de privata förutsättningarna 

för det: ”Ju mer flexibel man är, desto säkrare är man” (Man, 6). Osäkerheten som 

kommer sig av villkoren för anställning och finansiering utgör en ”jättestor 

otrygghetsfaktor”, speciellt när man behöver en inkomst eftersom man har en familj att 

 Jag gör det till exempel på sommarlovet, 

på jullovet då jag är ledig egentligen, jag hinner inte 

göra det på arbetstid. (Kvinna, 13) 

 

När en deadline närmar sig, jag menar det får 

företräde över allt som jag gör så… det tar tid. Vare 

sig det faktiskt är arbetstid eller fritid så tar det tid. 

(Kvinna, 12) 
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tänka på (Kvinna, 15). Utan rätt förutsättningar utanför arbetet så kan det kännas 

vanskligt att fortsätta en karriär inom akademin: 

 

Och så har jag en man som har ett bra jobb. Annars skulle jag inte fortsatt 

(…). Om jag hade varit ensamstående så hade jag inte kunnat gjort det. 

(Kvinna, 1) 

 

Den som inte kan eller vill prioritera arbetet framför allt annat har härmed heller inte 

möjlighet att avancera mot högre positioner vilket väcker frågan för vilka akademin ska 

finnas till: ”Är det bara de som har arbetet som ett kall?” (Man, 5).  

  

Jag vill verkligen forska. Så det var så här 

lite av en avgrund att känna att jag verkligen ville 

det (…), ville gå den svåra vägen, och det var lite 

så här, åh nej hur länge orkar man? (Kvinna, 9) 
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3 Diskussion 

Berättelserna om bemötanden och orättvisor främst från kvinnor ger bara uttryck för ett 

fåtal röster och skillnaderna i kvinnors och mäns arbetsmiljö kan förefalla vara små, 

men resultatet målar ändå upp ett tydligt mönster där kvinnor genomgående bär en 

större börda och möts av fler hinder än män, på samma sätt som osäkerheten leder till 

systematiska risker i arbetsmiljön för anställda under olika förutsättningar. 

3.1 Det överskuggade problemet   

Undersökningar har genomgående funnit att kvinnor på universitet och högskolor 

överlag har en sämre arbetsmiljö (se exempelvis UHR, 2014; Vetenskapsrådet, 2021; 

Husu, 2005). Att män i den här undersökningen upplever arbetsplatsen som mer 

jämställd än kvinnor skulle kunna vara ett uttryck för den priviligierades privilegium att 

vara omedveten om sina privilegier. Det kan också vara lätt att tolka diskriminering som 

isolerade händelser, både för den som drabbas och för den som står bredvid och 

betraktar det ske. En sannolik orsak till att jämställdhet så sällan ställs i ljuset är dock 

att problemet överskuggas av orättvisor och arbetsmiljöproblem som drabbar män 

såväl som kvinnor – inte på grund av kön utan på grund av att de på olika sätt är 

osäkert anställda och därmed ”utbytbara” (SULF, 2021a; OECD, 2021). 

Visstidsanställda rapporterar sämre arbetsmiljö avseende social gemenskap och 

inflytande, och upplever sig även behandlas annorlunda än tillsvidareanställda – och 

denna rapport visar att både kvinnor och män drabbas. Med all rätta bör ansträngningar 

ske för att reducera osäkerheten i akademin och dess negativa konsekvenser för såväl 

män som kvinnor, men problemen utesluter inte varandra. Snarare har de en 

gemensam grund i akademins maktstrukturer och de processer som fördelar knappa 

men eftertraktade resurser som tid och finansiering till forskning. En mer heltäckande 

förståelse kräver att man även tar hänsyn till de skilda förutsättningar kvinnor och män i 

olika befattningar och i olika grad av osäkerhet arbetar under (Figur 8).  

 
Figur 8: Den horisontella uppdelningen i olika grader av osäkerhet behöver 

kompletteras med en förståelse för de systematiskt skilda förutsättningar som kvinnor 

respektive män arbetar under genom hela sin karriär. 

För att förstå problemet med bristande jämställdhet såväl som överskuggande 

osäkerhet i akademin kan begreppet intersektionalitet vara behjälpligt. Detta hänvisar 

till analysen av hur människor är inbäddade i fler än en social dimension som ger 

uttryck för olika maktrelationer (exempelvis kön eller klass) och hur dessa överlappar. 
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Att ha makt över någon innebär här en relation där någon mer eller mindre kan få 

någon annan att göra som man vill oavsett den andres egna intressen. Maktrelation 

uppstår genom beroendeförhållanden, där den med kontroll över resurser den andra är 

beroende av också har makt att belöna eller bestraffa genom att reglera tillgången.  

Osäkert anställda i akademin – såväl tillsvidare som visstidsanställda – befinner sig i en 

beroendesituation. Formella såväl som informella maktstrukturer avgör anställningens 

framtid liksom arbetsuppgifter och deras omfattning. Oavsett om en kvinnlig forskare 

eller universitetslärare är osäkert anställd eller kan känna sig trygg i sin anställning 

bekräftar denna rapport tidigare resultat att hon att på grund av sitt kön riskerar att 

bestraffas genom att förnekas resurser som fördelas: befordran eller tjänster med 

tillhörande status och respekt, en lön som motsvarar männens, färre möjligheter till 

forskningsfinansiering, lägre inflytande och färre möjligheter till meriterande 

arbetsuppgifter (UKÄ, 2020; SCB, 2020; Vetenskapsrådet, 2021). Som visstidsanställd 

delar hon vissa av dessa bestraffningar med män men inte alla – som tillsvidareanställd 

lektor eller professor delar färre av hennes manliga kollegor den börda hon behöver 

bära för att få sin del av resurserna. 

Kvinnor riskerar att missgynnas på ett sätt som inte män gör högre upp i hierarkin och 

efter en tillsvidareanställning som exempelvis lektor eller professor. Härmed 

missgynnas kvinnor på fler sätt och under en längre tid. 

3.2 En väg med fler hinder och tyngre börda 

Kvinnor bär en större arbetsbörda än män. Tillsvidareanställda kvinnor upplever högst 

krav, och det är främst i befattningar som lektor och professor som kvinnor upplever en 

högre arbetsbörda och en högre nivå av stress än män. En upplevd otrygghet och 

visstidsanställning kan leda till att man tar på sig för mycket av rädsla för att säga nej, 

att bestraffas för det eller att på så vis inte få ihop till sin egen lön (SULF, 2021a), men 

sannolikheten är stor att de långsiktiga verksamhetsfrågor kommer falla på personer 

som också sannolikt anser sig ha en framtid i verksamheten på lång sikt. När liknande 

uppgifter erbjuds till och accepteras av kvinnor i högre utsträckning än män (Kalm, 

2019; UHR 2014) så ökar arbetsbördan för kvinnliga lektorer och professorer i 

jämförelse med deras manliga kollegor.   

Den genomsnittliga kvinnan i akademin behöver vandra med en tyngre ryggsäck än 

den genomsnittlige mannen, och ofta en väg med fler och mer svåröverstigliga hinder 

(Figur 9). Detta kan förklara varför det tar längre tid för kvinnor att bli professorer än vad 

det tar män (Vetenskapsrådet 2021) – med en lättare packning kan man springa 

snabbare. Även högst upp i trappan som professor fortsätter kvinnorna att belastas mer 

än männen. Den extra bördan kan bestå av: 

• Arbetsuppgifter som inte ”räknas” eller är meriterande trots att de bidrar till 

verksamheten, osynligt arbete eller vad som kallats karriärstjälpande uppgifter 

(UHR 2014) eller akademiskt hushållsarbete (Kalm, 2019). 

• Den ansträngning det innebär att ”jobba på” sin status, förhindra att andra tar 

äran för arbetet eller stjäl idéer; att bearbeta orättvisa processer för befordran 

(SULF, 2018) och nedvärderande bemötande i dagligt arbete (Husu, 2005). 

• ”Ämnesspecifika” (Vetenskapsrådet, 2021) karaktäristika som exempelvis den 

tid och energi en hög andel undervisning innebär (SULF, 2021a). 

• Brist på forskningsmedel som ”köper upp tid” och därmed möjliggör forskning 

och ansökning om forskningsmedel på arbetstid (SULF, 2021a). 
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Figur 9: Bördan som kvinnor (röda) och män (blå) bär på de olika karriärstegen i 

akademin och de ofta ogenomskinliga och svårpasserade beslutsprocesserna som 

leder från en nivå till en annan riskerar att ge kvinnor och män olika möjligheter. Medan 

kvinnor och män vid de lägre stegen delar upplevelser av att vara utbytbara, inte kunna 

påverka eller vara del av den tillsvidareanställda gemenskapen, skiljer sig kvinnors och 

mäns uppfattningar åt högre upp och kvinnliga lektorer och professorer upplever högre 

krav och mer stress än sina manliga motsvarigheter, och lika lågt inflytande som när de 

var visstidsanställda. Över tid resulterar detta i att kvinnor bär en tyngre börda – ofta för 

längre tid. 

 

Att kvinnor rapporterar sig arbeta i en sämre social gemenskap än män, upplever ett 

lägre inflytande över sitt arbete och upplever sig bemötas och bedömas annorlunda än 

män kan ha sin grund i interaktioner på arbetsplatsen där kvinnor i högre utsträckning 

än män utesluts från samarbeten eller beslut och att kvinnor som person och forskare 

bedöms annorlunda än män (Husu, 2005; Vetenskapsrådet, 2021).  

3.3 Vem får behålla glöden och vem släcks?  

Bördan att bära och hindren att ta sig över påverkar personen som försöker ta sig till 

toppen. Den riskerar att kväva engagemanget och leda till omvärderingar avseende hur 

långt man egentligen alls vill gå, och i värsta fall bryta ner och knäcka den som bär den 

(Figur 10). 
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Figur 10: Betydelsen av jämställda och rättvisa processer och strukturer för fördelning 

av resurser och arbetsmiljö för karriär och hälsa i akademin. De flesta söker sig till en 

karriär i akademin med ett initialt och inifrån kommande engagemang. Fördelning av 

knappa resurser påverkar arbetsmiljön vilken i sin tur kan främja motivation – eller 

orsaka stress. Kvinnor utsätts under längre tid systematiskt för högre krav och upplever 

ett lägre inflytande och sämre social gemenskap på arbetet. Detta ökar risken för 

stressrelaterad psykisk ohälsa som depression eller utmattningssyndrom och saktar ner 

karriären. Att lämna akademin är ett sätt att förhindra ohälsa. 

3.3.1 Kvinnor utsätts för fler risker för psykisk ohälsa 

Sammantaget karaktäriseras kvinnors arbetsmiljö på universitet och högskolor 

genomgående av fler risker för psykisk ohälsa som exempelvis depression och 

utmattningssyndrom, jämfört med män. Risken för liknande ohälsa ökar i takt med 

arbetsbörda och arbetsbelastning (både kognitiv och emotionell), den ökar ju lägre 

inflytande man har över sitt eget arbete och ju sämre social gemenskap man upplever 

på arbetet (Harvey et al., 2017; SBU, 2014). Dessa risker är väl etablerade, och kvinnor 

och män är lika känsliga för dem eller motståndskraftiga mot dem. Det faktum att fler 

kvinnor än män drabbas av arbetsrelaterade problem som psykisk ohälsa på den 

svenska arbetsmarknaden beror helt enkelt på att de utsätts för fler risker än vad män 

gör – på grund av att kvinnor och män arbetar inom skilda områden, med olika uppgifter 

inom samma områden, och under systematiskt olika bemötande och möjligheter 

(Arbetsmiljöverket, 2013; 2016; 2020; 2021). Akademin är inget undantag utan speglar 

arbetsmarknaden i stort. 

3.3.2 Kvinnor förvägras fler motiverande resurser 

Fördelningen av resurser och arbetsuppgifter och graden av inflytande, social 

gemenskap och samarbete påverkar även motivation och arbetsglädje (Gagné & Deci, 

2005; Fagerlind et al., 2013). Trots den belastande arbetsmiljön vittnar forskare och 

universitetslärare om ett brinnande engagemang för sitt arbete, ett engagemang som 

ofta kan antas ha sin källa i intresset för ämnet som sådant snarare än skapat genom 

en motiverande arbetsmiljö. Kvinnor upplever dock överlag lägre arbetstillfredsställelse 

än män (SULF, 2021a). Istället för att vårda och nära detta inneboende engagemang 

som utgör en resurs för såväl forskning som undervisning och på flera sätt möjliggör för 

verksamheten att gå runt så riskerar tidsbrist, konkurrens om knappa resurser och 

ständigt överhängande osäkerhet att detta engagemang kvävs (SULF, 2021a). Denna 

rapport visar att kvinnor i högre utsträckning än män arbetar i en miljö som riskerar att 

kväva deras engagemang: med sämre tillgång till resurser som tid, pengar, trygghet 
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och respekt och med högre krav, lägre inflytande och sämre inkludering i den sociala 

gemenskapen jämfört med män. Likt en eld som kvävs under alltför tunga vedträn och 

brist på syre och värme riskerar många forskares och universitetslärares brinnande 

engagemang i akademin att kvävas – men kvinnor löper systematiskt högre risk. 

3.3.3 Att tvingas till att lämna för att rädda sig själv 

Att kvinnor såväl som män välkomnas in i akademin och åtnjuter lika rättigheter står sig 

platt så länge kvinnor systematiskt utsätts för sämre förutsättningar som gör att kvinnor 

i högre utsträckning än män riskerar ohälsa och hindras att göra karriär. Så länge de 

strukturella problemen inte lyfts fram i ljuset så kan det hävdas att det handlar om ett 

”fritt val” att sluta klättra uppåt eller att helt lämna akademin, snarare än en konsekvens 

av flera år av färre resurser och fler hinder och krav.  

3.3.4 Vem har tid?  

En bild växer fram av ett arbetsliv som kräver fullständig hängivenhet. Tid lyfts som den 

viktigaste resursen för att kunna göra ett bra jobb avseende såväl undervisning som 

forskning (SULF, 2021a). Externfinansiering används till att ”köpa loss tid”, till att få 

råda över sin egen tid, skära ner på den andel som upptas av belastande undervisning 

till förmån för att forska, meritera sig, eller skriva forskningsansökningar. Tid investeras 

med syftet att öka tryggheten, exempelvis genom att söka utlysningar och tjänster. Den 

höga arbetsbelastningen som kvinnor upplever jämfört med män, kombinerat med att 

kvinnor i lägre utsträckning erhåller extern forskningsfinansiering (Vetenskapsrådet, 

2021) ger kvinnor systematiskt mindre tid.  

Att kvinnor har mindre tid ökar arbetsbelastningen eftersom mer måste göras på mindre 

tid, och kräver tid från privatlivet för att fylla upp knappheten i arbetslivet. Att kvinnor har 

mindre tid försämrar deras möjligheter att ansöka om forskningsfinansiering, vilket i sin 

tur förhindrar att de kommer få mer tid i framtiden (Figur 11). 

 

Figur 11: Tid som en grundläggande resurs. Arbetsfördelning påverkar möjligheterna 

att skaffa fler resurser, exempelvis forskningsfinansiering. Kvinnor rapporterar i högre 

utsträckning en konflikt mellan arbete och privatliv, och riskerar att på grund av hög 

arbetsbörda och ”osynligt” arbete behöva använda sin privata tid för att kunna 

konkurrera på lika villkor. 

3.3.5 Den ideala forskaren/universitetsläraren  

Den sista utvägen för att säkra den tid som är nödvändig för att göra sitt arbete och 

göra karriär men som arbetsgivaren inte erbjuder är att ”låna” av sin privata tid – 
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kanske med intentionen att situationen någon gång kommer bli mindre pressad och 

man då kommer kunna betala tillbaka till sig själv. Kvinnor rapporterar en större konflikt 

mellan arbete och privatliv än vad män gör, något som bekräftas av exempelvis 

Vetenskapsrådet (2021) som finner att kvinnor i högre utsträckning anser det vara svårt 

att ta hand om små barn samtidigt som man försöker göra karriär i akademin. När 

kvinnor i högre utsträckning behöver ta hand om akademiskt hushållsarbete och 

osynligt, icke-meriterande arbete på arbetsplatsen så behöver kvinnor också använda 

mer av sin privata tid både till att slutföra sådant som tillhör ”den vanliga arbetsdagen” 

(SULF, 2021) och för att meritera sig, skriva forskningsansökningar och artiklar (Figur 

10).  

När det har normaliserats att osäkerheten och arbetsbelastningen följer med hem 

handlar det inte bara om vem som bäst kan göra sitt jobb och meritera sig på den tid 

som arbetsgivaren betalar för, utan även om vem som har mest lämplig privat situation. 

När arbetet kräver även privat tid handlar det inte längre bara om huruvida man ser 

arbetet som ett kall eller inte – det handlar om ifall man har annat som kräver ens 

uppmärksamhet utanför arbetet, det kräver att man är en forskare eller 

universitetslärare utan privat bagage.  

Den ideala arbetaren är alltid tillgänglig för lönearbete, utan familjeförpliktelser och redo 

att helhjärtat ägna sig åt sitt arbete (Acker, 2006; Blair-Loy et al., 2015). Den ideala 

forskaren är tävlingsinriktad och uthållig, beredd att sätta vetenskapliga framsteg 

framför allt, dygnet runt hängiven forskningen och likt en entreprenör flexibel i sina 

ansträngningar efter finansiärernas önskemål (Salminen-Karlsson, Wolffram & 

Almgren, 2018). En karriär inom akademin är ett alternativ för den som har en trygghet 

utanför arbetet som väger upp för den stora osäkerheten och för den som vill och kan 

offra sitt privatliv för den akademiska karriären. Den som har en alternativ karriär 

utanför akademin som ett säkerhetsnät eller en partner med ett bra jobb och stadig 

inkomst väga upp för den trygghet som arbetsgivaren inte erbjuder. 

3.3.6 Ursäkter 

Förutsättningar för att ansöka om forskningsfinansiering och erhålla den och därmed tid 

är avgörande för arbetsmiljö och såväl hälsa som karriär – och förutsättningarna skiljer 

sig markant mellan kvinnor och män. Makt utövas inte bara på arbetsplats- och 

organisationsnivå utan även när det på nationell nivå beslutas om vilka ämnen och 

vilken slags forskning som ska belönas med finansiering. Det finns ”en struktur som kan 

bidra till ekonomisk ojämställdhet mellan kvinnor och män i det att kvinnor de facto har 

tillgång till en mindre mängd forskningsmedel än män” (Vetenskapsrådet, 2015). Denna 

struktur är ingen ursäkt utan en förklaring. Att fler män än kvinnor beviljas finansiering 

genom excellenssatsningar baserat på att färre kvinnor söker medel (Vetenskapsrådet, 

2019) blir till ett uttryck för diskriminering i en akademi där forskningsfinansiering spelar 

en så vital roll som det gör.  

Diskrimineringen äger inte bara rum i de skilda förutsättningar för att ansöka om 

externfinansiering som kvinnor och män har (exempelvis genom arbetsbörda, 

arbetsfördelning och tidsbrist), utan även i vilka forskningsämnesområden som anses 

vara värda forskningspengar. Ämnesområden är inte forskningstunga eller 

undervisningstunga per automatik utan tillskrivs sin status som detta genom hur 

samhället värderar dem. Liksom vi på arbetsmarknaden ser hur de områden som 

kommit att domineras av kvinnor värderas lägre än områden som domineras av män 

ser vi inom akademin hur kvinnodominerade ämnen inte anses behöva eller möjliggöra 

forskning i samma utsträckning som mansdominerade ämnesområden. 

3.4 Att arbeta för jämställdhet i osäkerhet och knapphet 

Jämställdhet skapas i maktrelationer som återskapas varje dag i formella regler och 

informella normer som ligger till grund för fördelning av resurser, och upprätthålls i 
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möten mellan människor. Den generella bristen på tid, den höga konkurrensen om 

knappa forskningsmedel och den överhängande osäkerheten påverkar inte bara den 

enskilde forskaren och universitetsläraren direkt genom exempelvis arbetsbelastning 

och stress (SULF, 2021a) utan även genom den sociala dynamiken på arbetet och 

viljan och de faktiska möjligheterna för att protestera: 

• Missunnsamhet. Den hårda konkurrensen om knappa men eftertraktade 

resurser riskerar att skapa en kultur av rädsla och missunnsamhet. Män och 

kvinnor kan trigga olika reaktioner när de anses ha ”tur” i situationer med 

begränsade men eftertraktade resurser (Hochschild, 1997): kvinnors framgång 

kan ses som favorisering snarare än grundat på kompetens och ansträngning. 

Detta inte bara underminerar kvinnors prestationer utan riskerar även passivitet 

från ledning, en rädsla för att allt gynnande av kvinnor kommer ses som någon 

slags kvotering. 

• Misslyckande i meritokratin. En situation med knappa resurser och osäkerhet 

som gör anspråk på att vara en meritokrati kan också utgöra ett hinder för 

protest: att beklaga sig över förutsättningar, orättvisor eller till och med 

diskriminering i en miljö där så många kämpar kan ses som ett tecken på att 

man inte har vad som krävs och därför heller inte förtjänar bättre.  

• Att inte vilja vara besvärlig. Slutligen gör de osäkra anställningsvillkoren och 

tidsbegränsade anställningarna det svårt för den enskilda att protestera: att bli 

betraktad som besvärlig eller bråkig kan innebära att anställningen inte förlängs 

eller att du inte finns med i nästa forskningsprojekt. 

En ständigt ökande andel externt finansierad forskning riskerar inte bara att stadigt 

försämra arbetsmiljön och förutsättningarna för tidsbegränsat anställda (OECD, 2021; 

SULF, 2021a), det riskerar även att aktivt förhindra jämställdhet och till och med 

ursäkta diskriminering under det meritokratiska idealet och den hårda konkurrensen om 

knappa resurser.  

3.4.1 En individ kan inte göra sig själv jämställd  

För att nå hållbara och långsiktiga effekter krävs förändringar i styrning och fördelning 

av resurser som påverkar kvinnors och mäns arbetsvillkor och arbetsmiljö. Ansvaret för 

att förändra arbetsvillkoren och arbetsmiljön ligger hos de parter som verkar på 

arbetsplatserna (Arbetsmiljöverket, 2017) men förläggs ofta till individen som drabbas 

av orättvisor, diskriminering eller trakasserier: ett ansvar att agera eller acceptera, 

exempelvis genom att ”hantera” härskartekniker eller anpassa sitt eget beteende efter 

situationen (Husu, 2005). Såväl agerande som accepterande kräver energi och lägger 

en ytterligare börda på någon som redan är avsevärt belastad. Att förlägga ansvaret för 

att lösa eller hantera ett strukturellt problem till individen är ett uttryck för 

verklighetsfrånvänt eller ”magiskt” tänkande (Smail, 2005) som riskerar att förvärra 

situationen för den som drabbats, effektivt förhindrar den strukturella förändring som 

krävs för att förebygga liknande problem i framtiden och att hela grupper systematiskt 

fortsätter drabbas. En individ kan inte göra sig själv jämställd.  

3.4.2 Vilken slags akademi vill vi överlämna till kommande 
generationer?  

Forskare och universitetslärare lämnar ett arv inte bara genom kunskap hos studenter 

och forskning som är forskarsamhället och världen till nytta utan även genom den 

akademi och arbetsplats som överlåts till kommande generationer. Vi ärver på många 

sätt en kontext av processer och strukturer som belönar vissa beteenden och bestraffar 

andra (Archer, 1995). De som idag arbetar på universitet och högskolor har inte skapat 

förutsättningarna, och har få möjligheter att agera på ett sätt som inte återskapar den 

rådande strukturen. Att rätta sig efter spelets regler kan innebära en mindre kostnad för 

individen – men innebär samtidigt att man upprätthåller status quo. Ageranden kommer 

med en kostnad: att protestera mot engagemanget som krävs genom att bara arbeta på 
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betald tid eller inte ge 100 procent i allt man gör kommer innebära att man blir 

omsprungen eller sviker personer man ansvarar för. Att säga emot eller inte liera sig 

med mäktiga personer kan leda till att man stjälper sin egen karriär eller att man blir 

utfryst. Att välja bort en forskningsfråga man anser vara oviktig till förmån för en svårare 

fråga som kommer ta mer tid kan komma att innebära utebliven finansiering och 

därmed sämre arbetsmiljö, färre publikationer och färre möjligheter att göra karriär.  

Det är först när fler individer upptäcker att de har ett gemensamt intresse av att 

förändra strukturen som den kan förändras och något nytt skapas. Den här rapporten 

lyfter hur kvinnor riskerar att missgynnas av en struktur som missgynnar såväl kvinnor 

som män och att alla som drabbas av osäkerheten och knappheten har anledning att 

samarbeta för förändring. 

 

 

Figur 12: Vårt agerande bestraffas och belönas efter rådande strukturella 

förutsättningar. För att förändring ska ske och strukturell utveckling ska äga rum över 

tid (från T1 till T4) räcker det inte med att enskilda individer agerar: först när de går 

samman och identifierar gemensamma intressen kan en strukturell förändring äga rum 

som förändrar förutsättningarna för olika ageranden och beteenden. Fritt efter Archer, 

1995. 

3.5 Slutsatser 

Denna rapport bekräftar att problemet med bristande jämställdhet i akademin kvarstår. 

Kvinnor arbetar under psykosociala förutsättningar som jämfört med män utgör en 

högre risk för ohälsa och innebär färre incitament för att vilja göra karriär och faktiska 

möjligheter för att göra det. Det är nödvändigt att ställa jämställdhet i relation till den 

ökade osäkerheten i akademin, det vill säga till befästandet av ”klasser” av 

universitetslärare och forskare beroende på hur osäkert anställda de upplever sig vara. 

Dessa två olika dimensioner av makt- och beroenderelationer riskerar en situation där 

kvinnor över tid och under sin karriär kommer vara missgynnade som såväl osäkert 

anställda och som kvinna.  

Förutom grundläggande förutsättningar som transparens och rättvisa avseende 

befordran och tillsättning av tjänster, fördelning av resurser och ett ständigt arbete för 

att kvinnor och män ska bemötas som jämlikar och med samma respekt i det dagliga 

arbetet identifierar denna rapport följande punkter för att åstadkomma en mer jämställd 

akademi: 

• Säkerställ att kvinnor och män i praktiken arbetar under liknande belastning och 

arbetsbörda. Detta kräver en kritisk granskning av hur arbetsuppgifter, såväl icke-

meriterande som meriterande, fördelas mellan kvinnor och män, såväl inom som 
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mellan arbetsplatser, institutioner och ämnesområden. Arbetet ska inte kräva mer 

tid än vad arbetsgivaren betalar för, vare sig för kvinnor eller män. 

• Säkerställ att kvinnor och män i praktiken har lika möjligheter till att bedriva 

forskning. På grund av den stora andelen externfinansiering innebär detta att 

kvinnor och män behöver ha lika mycket tid för att skriva forskningsansökningar 

samt lika mycket externfinansiering att ansöka om. Externfinansiering är en 

förutsättning för (en alltjämt begränsad nivå av) anställningstrygghet, för 

möjligheten att påverka sitt arbete och för att göra karriär. Villkoren för hälsa och 

karriär kommer förbli ojämställda och ojämlika så länge arbetsgivaren inte 

säkerställer att det finns lika möjligheter för denna arbetsuppgift inom ramen för 

arbetstiden. 

  

 För en mer jämställd akademi: 

• Säkerställ att kvinnor och män i praktiken arbetar under liknande 

belastning och arbetsbörda.  

• Säkerställ att kvinnor och män i praktiken har lika möjligheter till att 

bedriva forskning. 
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Bilaga 

 

Fördelning av arbetstiden för undervisning, forskning och administration, för kvinnor och män: 

 

Forskning   

Andel av arbetstiden Andel kvinnor/män inom respektive kategori 

 Kvinnor Män  

0-20  34 31 

21-40 18 21 

41-60 18 19 

61-80 17 18 

81-100 13 11 

Totalt 100 100 

 

Undervisning    

Andel av arbetstiden Andel kvinnor/män inom respektive kategori 

 Kvinnor Män  

0-20  44 43 

21-40 20 22 

41-60 17 16 

61-80 15 14 

81-100 4 5 

Totalt 100 100 

 

Administration     

Andel av arbetstiden Andel kvinnor/män inom respektive kategori 

 Kvinnor Män  

0-20  58 62 

21-40 24 22 

41-60 11 10 

61-80 5 4 

81-100 2 2 

Totalt 100 100 

 



 

 

 

 

Risk för hög stress (>median) beroende på kön och anställningsform, krav och inflytande (logistisk 

regression). 

 Modell 1  Modell 2  

 OR 95% CI OR  95% CI 

Visstidsanställd, kvinna (n = 638) 2.18 1.78-2.66 2.35 1.88-2.93 

Tillsvidareanställd, kvinna (n = 2167) 1.41 1.24-1.62 1.13 0.97-1.32 

Visstidsanställd man (n = 413) 1.65 1.30-2.09 1.98 1.52-2.58 

Krav   1.04 1.04-1.05 

Inflytande   0.98 0.97-0.98 

Tillsvidareanställd man (n = 1881): referensgrupp. Totalt i analysen n = 5099. 

Modell 1: risken för stress beroende på anställningsform och kön. Modell 2: risken för stress 

beroende på anställningsform och kön, kontrollerat för krav och inflytande. 

Visstid = tidsbegränsad anställning, stipendium 
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