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Inledning 
Centrala Doktorandrådet (CDR) vid Stockholms universitets studentkår har under verksamhets-
året 2014/2015, tillsammans med studentkårens doktorandombud, identifierat inom vilka äm-
nesområden nydisputerade kvinnor fortsätter i lägre grad med en postdoktoral karriär inom uni-
versitetsvärlden än nydisputerade män. Såväl svensk som internationell litteratur indikerar att 
färre kvinnor än män skulle fortsätta – eller vilja fortsätta – med en akademisk karriär efter dis-
putation.1 CDR har mot bakgrund utav detta undersökt och analyserat könsfördelningen bland 
doktorander jämfört med könsfördelningen bland disputerade forskare/lärare på olika nivåer i 
den akademiska karriärstegen vid Stockholms universitet. Framförallt intresserar vi oss för vad 
som händer med könsfördelningen vid det första steget efter disputation – vid övergången till 
postdoktoral nivå. Det vi är intresserade av att kartlägga är inte det faktiska antalet manliga och 
kvinnliga doktorander respektive forskare på postdoktoral nivå, utan den relativa förändringen i 
könsstrukturen mellan doktorandnivå och postdoktoral nivå. Med postdoktoral nivå avser vi här 
först och främst de akademiska meriteringsanställningarna under de första cirka fem åren efter 
disputation, fram till ett biträdande lektorat eller en docentutnämning.2 

Initiala inventeringar gjorde det klart att det sker en minskning av andelen kvinnliga forskare 
på postdoktoral nivå jämfört med doktorander vid i första hand Naturvetenskapliga fakulteten.  
CDR har använt sig av tre olika källor: 1) universitetets officiella statistik över antalet män och 
kvinnor som disputerade respektive blev docenter vid var och en av de fyra fakulteterna under 
perioden 2010–2014, 2) officiell statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) över doktorsexamina 
och olika anställningskategorier inom olika ämnesområden vid Stockholms universitet, och 3) vid 
Naturvetenskapliga fakulteten även uppgifter från administrationen vid de enskilda institutioner-
na om antalet män och kvinnor bland doktorander respektive postdoktorala forskare – samt hur 
de senare finansieras – med anställning vid institutionen, stipendium eller egna externa medel. 
Alla tre källorna är behäftade med sina egna osäkerhetsfaktorer och beskriver dessutom delvis 
olika saker. 

                                                           
1 Litteraturen kring detta ämne är mycket omfattande. För svensk del är den mest omfattande studien slutbetänkandet från 
Delegationen för jämställdhet i högskolan, SOU 2011:1, Svart på vitt – om jämställdhet i akademin (Stockholm: Statens offent-
liga utredningar, 2011). Avseende internationella förhållanden som, åtminstone i andra delar av västvärlden, överlag är ganska 
snarlika de svenska, se bl.a. Bagilhole, Barbara & Jackie Goode, ”The Contradiction of the Myth of Individual Merit, and the 
Reality of a Patriarchal Support System in Academic Careers: A Feminist Investigation”, European Journal of Women’s Studies 8 
(2001): 161–80; Natascha Klocker & Danielle Drozdzewski, ”Commentary: Career progress relative to opportunity: how many 
papers is a baby ‘worth’?”, Environment and Planning A, 44 (2012): 1271–1277; Paula Mählck, ”Academic Women with Migrant 
Background in the Global Knowledge Economy: Bodies, Hierarchies and Resistance”, Women’s Studies International Forum 36 
(2013): 65–74; Helen Shen, ”Inequality quantified: Mind the gender gap”, Nature 495 (2013): 22–24; Vincent Larivière et al., 
”Global gender disparities in science”, Nature 504 (2013): 211–213; Ernesto Reuben et al., ”How stereotypes impair women’s 
careers in science”, The Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States 111 (2014): 4403–4408; Sarah-
Jane Leslie et al., ”Expectations of brilliance underlie gender distributions across academic disciplines”, Science 347 (2015): 
262–265. För en delvis kritisk granskning av de studier som påvisar ojämställda förhållanden i den akadmeiska karriären, se 
framförallt den omfattande syntesen av Stephen J. Ceci et al., ”Women in Academic Science: A Changing Landscape”, Psycho-
logical Science in the Public Interest 15 (2014): 75–141. 
2 Det bör dock påpekas att kategorin meriteringsanställning hos SCB innefattar såväl postdoktorer, biträdande universitetslekto-
rat som de snart försvunna anställningarna som forskarassistent. Därmed är kategorin meriteringsanställning, aggregerat, på en 
något högre nivå än den postdoktorala nivå vi främst tar sikte på. 
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Figur 1: Schematisk beskrivning av de olika nivåerna av den akademiska pyramiden. Andelen kvinnor har traditionellt tenderat 
att minska för varje ökad nivå inom många ämnesområden. 

 
Statistik över antalet disputerade och nya docenter: Beträffande universitetets officiella 
statistik över antalet män och kvinnor som disputerade respektive blev docenter under perioden 
2010–2014 är eventuella felkällor försumbara. Antalet docenter av respektive kön är dock inte ett 
direkt mått på antalet disputerade av respektive kön som fortsätter med en postdoktoral akade-
misk karriär. Det är långt ifrån alla som blir docenter och vid Naturvetenskapliga fakulteten an-
söker många docentkompetenta forskare inte heller om att bli docenter. Likväl är doktorsexamina 
och docentutnämningar ett ganska robust mått på antalet forskare av respektive kön som dispute-
rar vid Stockholms universitet respektive antalet av respektive kön som får en etablerad akade-
misk ställning vid universitetet. 

Officiell statistik från SCB: Den officiella statistiken från SCB lider av bristande och 
ibland felaktig inrapportering av uppgifter. Just gällande postdoktoral nivå missar statistiken 
stipendiefinansierade postdoktorala forskare, vilket kan medföra strukturella felkällor eftersom 
dessa tycks vara vanligare inom vissa av de naturvetenskapliga och mer mansdominerade ämnes-
områdena. En annan brist med statistiken är att den inte gör åtskillnad mellan visstidsanställda 
och tillsvidareanställda. I statistiken kan således en universitetslektor vara såväl en nydisputerad 
visstidsanställd universitetslektor som en väletablerad, ofta docentmeriterad, tillsvidareanställd 
person. 

Uppgifter från de enskilda institutionerna: Titeln ”post doc” är mest utbredd vid Na-
turvetenskapliga fakulteten medan benämningen för samma kategori personer oftare är ”timlära-
re”, ”vikarierande lektor”, ”lektor, ”forskare” eller bara ”fil.dr” vid de andra fakulteterna – titlar 
som också kan beteckna personer som befinner sig högre upp i den akademiska karriären.3 Där-

                                                           
3 Vi har inte använt uppgifter från institutionernas hemsidor, eller från personalkatalogen SUKAT, eftersom olika institutioner 
inte sällan kategoriserar postdoktorala forskare på olika sätt. Vid några institutioner kan en nydisputerad som vikarierar som 
universitetslektor listas som universitetslektor och går därmed inte att skilja från en etablerad forskare/lärare med en akademisk 
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för begränsar vi den direkta jämförelsen mellan andelen kvinnor bland doktorander respektive 
bland forskare på postdoktoral nivå till Naturvetenskapliga fakulteten och utgår då från personal-
administrativ information från respektive institution vid fakulteten som samlades in under april 
och maj år 2015.4 

Undersökning och resultat 
Vid samtliga fakulteter finns det en – i varierande grad – tendens till att relativt sett färre kvinnor 
än män blir docenter jämfört med könsfördelningen för doktorsexamina (se tabell 1). Vid Huma-
nistiska fakulteten är minskningen endast 5 %, vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och Juridis-
ka fakulteten 9 % medan vid Naturvetenskapliga fakulteten är den relativa minskningen av ande-
len kvinnor mellan antalet som disputerade respektive blev docenter så stor som 21 %. 
 
Tabell 1: Antal doktorsexamina och antal docentutnämningar, uppdelat per kön, på de olika fakulteterna vid Stockholms uni-
versitet under perioden 2010–2014. 
 

 Doktorsexamina Docentutnämningar Relativ förändring andel kvin-

nor 

Fakultet Kvinnor  Totalt  Kvinnor  Totalt  

Humanistiska 59 % 201 56 % 94 –5 % 

Juridiska 69 % 16 63 % 16 –9 % 

Naturvetenskapliga 47 % 597 37 % 79 –21 % 

Samhällsvetenskapliga 57 % 351 52 %  125 –9 % 

Stockholms universitet 52 % 1165 48 % 324 –9 % 
 
Vidare jämför vi antalet doktorsexamina vid Stockholms universitet 2010–2014 med den officiella 
statistiken från SCB (tabell 2) över antalet personer med meriteringsanställningar, samt antalet 
universitetslektorer och professorer av respektive kön vid Stockholms universitet. Här finner vi en 
relativ minskning av andelen kvinnor som innehar meriteringsanställningar, jämfört med ande-
len kvinnor som disputerade, på så mycket som 22 % i naturvetenskap, med minst andel kvinnor 
på alla nivåer, och 5 % i samhällsvetenskap. Inom humaniora, som överlag har högst andel kvin-
nor av fakulteterna, sker istället en relativ ökning av andelen kvinnor med 17 %. Antalet personer 
med meriteringsanställningar inom juridik är alltför få för att det ska gå att dra några slutsatser, 
även om vi finner en tendens till en svag minskning av andelen kvinnor.  

Statistiken från SCB visar en minskning, på 14 %, av andelen kvinnor mellan personer med 
meriteringsanställningar och universitetslektorer vid Naturvetenskapliga fakulteten medan 
minskningen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten uppgår till 13 %. Det kan noteras i samman-
hanget att den relativa minskningen mellan samma nivåer inom samhällsvetenskap ökar till så 
mycket som 26 % ifall de utbildningsvetenskapliga institutionerna inte tas med. Detta faktum 
indikerar stora variationer i könsfördelningen på olika nivåer på karriärstegen mellan de enskilda 
institutionerna. Vi ser även en minskning på 12 % inom humaniora men det bör hållas i åtanke att 
andelen kvinnliga universitetslektorer fortfarande är högre än andelen som tar doktorsexamen 
vid fakulteten. Den relativa minskningen av andelen kvinnor mellan universitetslektorer och pro-
fessorer är 29 % i humaniora, 65 % inom juridik, 42 % i samhällsvetenskap (38 % exklusive ut-
bildningsvetenskapliga institutioner) och 34 % i naturvetenskap. 
 

                                                                                                                                                                                     
tillsvidareanställning. På en och samma institution kan också nydisputerade forskare med samma typ av finansiering eller an-
ställning klassificeras ömse som ”post doc” och ”forskare”. Dessutom är uppgifterna på institutionernas hemsidor eller i SUKAT 
inte alltid helt uppdaterade.  
4 För Zoologiska institutionen användes istället information från institutionens hemsida över medarbetare. 
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Tabell 2: Antal doktorsexamina under perioden 2010–2014 enligt data från fakultetskanslierna vid Stockholms universitet och 
data från SCB för år 2014 för antalet meriteringsanställningar, universitetslektorer och professorer, uppdelat per kön, vid de 
olika fakulteterna vid Stockholms universitet. 
 

 Doktorsexamen Meriteringsanställning Universitetslektor Professor 
Fakultet Kvinnor  Totalt  Kvinnor  Totalt Kvinnor  Totalt Kvinnor Totalt 
Humanistisk 59 % 201 68 % 47 60 % 178 43 % 87 
Juridisk 69 % 16 67 % 3 57 % 23 20 % 35 
Naturvetenskaplig 47 % 597 37 % 79 32 % 120 21 % 180 
Samhällsvetenskaplig 57 % 351 55 %  44 48 % 322 28 % 141 
SamFak exkl. utb. vet. – – 53 %  38 39 % 155 24 % 118 

 
Vi har även undersökt i vilken utsträckning minskningen av andelen kvinnliga universitetslekto-
rer och professorer, i förhållande till andelen kvinnliga doktorander och postdoktorer, kan förkla-
ras av en lägre andel kvinnliga disputerade i den generation dessa huvudsakligen rekryterats 
ifrån. Utifrån SCB:s statistik över disputerade på nationell nivå inom respektive fakultets ämnes-
områden för perioden 1980–2010 beräknas en hypotetisk rekryteringsbas. Figur 2 visar respekti-
ve karriärnivå som funktion av en uppskattad ”akademisk medelålder”, det vill säga år sedan dis-
putation. De streckade linjerna visar de uppskattade rekryteringsbaserna vid respektive fakultet 
som en jämförelse. Det bör dock hållas i åtanke att detta är en nationell rekryteringsbas och efter-
som rekryteringen inom vissa ämnen till stor del sker från utlandet skulle denna kunna skilja sig 
väsentligt från dessa ämnens verkliga rekryteringsbas. 

 
Figur 2: Heldragna linjer visar andelen kvinnor på respektive karriärnivå vid Stockholms universitet år 2014, andelen kvinnor 
som tagit doktorsexamen vid Stockholms universitet under perioden 2010–2014 samt nyrekryterade och befordrade professorer 
vid Stockholms universitet under perioden 2010–2014. De streckade linjerna visar antalet disputerade i Sverige som 10-års 
medelvärden (±5 år) under perioden 1980–2010. Dessa representerar en hypotetisk rekryteringsbas av disputerade inom re-
spektive ämnesområde att jämföra med faktiskt anställda. 

Fram till omkring år 2000 disputerade färre kvinnor än män i Sverige inom de flesta ämnesom-
råden. Under perioden 1985–1994 var andelen kvinnor som disputerade nationellt i humaniora 
40 %, i juridik 19 %, i samhällsvetenskap 33 % och i naturvetenskap 24 %. Denna generation av 
disputerade utgör på ett ungefär ett genomsnitt av den grupp som dagens professorer vid Stock-
holms universitet är rekryterade från. Då andelen kvinnor bland professorerna vid Stockholms 
universitet i humaniora är 43 %, i juridik 20 %, i samhällsvetenskap 28 %, och i naturvetenskap 
21 % är den relativa skillnaden mellan denna uppskattade rekryteringsbas och den faktiska ande-
len kvinnliga professorer vid Stockholms universitet runt +5 % i humaniora, +4 % i juridik, –14 % 
i samhällsvetenskap och –13 % i naturvetenskap. Det är tydligt att minskningen av andelen kvin-
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nor i den akademiska karriärtoppen är betydligt mindre påtaglig – eller försvinner helt – när man 
beaktar att färre kvinnor disputerade i den generation som de flesta professorer tillhör än vid en 
direkt jämförelse med andelen kvinnor bland doktoranderna idag. Likväl kvarstår väsentliga bort-
fall inom naturvetenskap och samhällsvetenskap. 

Om vi utgår från att dagens universitetslektorer vid Stockholms universitet i genomsnitt dispu-
terade i Sverige 1995–2004 blir den relativa förändringen av andelen kvinnor i förhållande till 
den potentiella rekryteringsbasen följande: i humaniora +19 %, i juridik +39 %, i samhällsveten-
skap +12 % och i naturvetenskap –12 %. Det ter sig således som att det inte finns något bortfall av 
kvinnor upp till nivån som universitetslektor, med undantag för vid Naturvetenskapliga fakulte-
ten. Däremot tenderar kvinnor i högre grad än män att stanna på den mer undervisningstunga 
nivån som universitetslektor och inte blir professorer eller åtminstone inte lika fort. 

 Vi har även samlat in statistik över nyrekryterade och befordrade professorer vid Stockholms 
universitet för perioden 2010–2014 från universitetets beslutsstödsverktyg IVS. Här har vi utgått 
från att dessa främst rekryterats från en population som disputerat i Sverige under perioden 
1990–1999. För denna grupp är den relativa förändringen av andelen kvinnor i förhållande till 
den potentiella rekryteringsbasen följande: i humaniora +5 %, i juridik –14 %, i samhällsveten-
skap –33 % och i naturvetenskap –6 %. Vi observerar således att både Humanistiska fakulteten 
och Naturvetenskapliga fakulteten går mot en mer jämställd professorsrekrytering utifrån rekry-
teringsbasen i jämförelse med den totala populationen professorer. För Samhällsvetenskapliga 
fakulteten och Juridiska fakulteten är trenden istället oroväckande nog den motsatta med bety-
dande minskningar av andelen nyrekryterade kvinnliga professorer. Detta är viktigt att uppmärk-
samma och undersöka vidare. 

Då statistiken visat på starkast tendenser till kvinnliga avhopp tidigt i den akademiska karriä-
ren inom naturvetenskap fördjupades studien för att undersöka i vilken utsträckning avhoppen 
sker redan innan eller under den postdoktorala nivån. Att Naturvetenskapliga fakulteten relativt 
konsekvent, jämfört med de övriga fakulteterna, använder tjänstetiteln postdoktor (eller ”post 
doc”) för den population som vi fokuserar på att undersöka underlättade analysen. I likhet med 
den övriga statistiken visar även dessa data på en relativ minskning av andelen kvinnor på post-
doktoral nivå vid Naturvetenskapliga fakulteten. Informationen samlades in från respektive ad-
ministrativ enhet från institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten under april och maj år 
2015. Vi tittar här endast på tre kategorier av medarbetare: doktorander, postdoktorer och pro-
fessorer. Könsfördelningen för respektive kategori av medarbetare och institution visas i tabell 3. 
De institutioner som har 0–39 % kvinnor betecknar vi som mansdominerade, institutioner med 
40–60 % kvinnor som könsneutrala, och institutioner med 61–100 % kvinnor som kvinnodomi-
nerade. Varje institution definieras antingen som mansdominerad, kvinnodominerad eller köns-
neutral om minst två av kategorierna av medarbetare är någotdera. 
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Tabell 3: Relativ förändring i könsstrukturen mellan doktorandnivå och postdoktoral nivå vid Naturvetenskapliga fakulteten, 
Stockholms universitet, uppdelat per sektion. Som ett mått på den procentuella förändringen mellan respektive kategori av 
medarbetare definierar vi den relativa förändringen mellan andelen kvinnor bland doktorander respektive postdoktorer och 
mellan andelen kvinnor bland postdoktorer respektive professorer. Helårsekvivalenter för professorerna kommer från universite-
tets officiella statistik. Vid uträkningarna har avrundningar genomgående gjorts till närmaste heltal. 
 

Sektion vid Naturvetenskapliga fakulteten Kvinnor  Totalt Relativ förändring andel kvinnor 
Matematisk-fysiska sektionen    
Doktorander 32 % 171  
Postdoktorer 24 % 58 –25 % 
Professorer 21 % 58 –15 % 
    
Kemiska sektionen    
Doktorander 37 % 202  
Postdoktorer 26 % 66 –31 % 
Professorer 21 % 37 –17 % 
    
Biologiska sektionen    
Doktorander 62 % 164  
Postdoktorer 68 % 52 +9 % 
Professorer 31 % 41 –54 % 
    
Sektionen för geo- och miljövetenskaper    
Doktorander 46 % 134  
Postdoktorer 44 % 45 –2 % 
Professorer 30 % 39 –33 % 
    
Totalt Naturvetenskapliga fakulteten    
Doktorander 44 % 679  
Postdoktorer 39 % 223 –11 % 
Professorer 24 % 181 –39 % 
    
Totalt mansdominerade institutioner    
Doktorander 35 % 411  
Postdoktorer 24 % 132 –32 % 
Professorer 22 % 121 –7 % 
    
Totalt kvinnodominerade och ”jämna” institutio-
ner 

   

Doktorander 58 % 268  
Postdoktorer 62 % 91 +7 % 
Professorer 28 % 69 –55 % 
 

Vid Matematisk-fysiska sektionen är minskningen av andelen kvinnor mellan doktorander och 
postdoktorer 25 %, vid Kemiska sektionen 31 %, vid Sektionen för geo- och miljövetenskaper en-
dast 2 %. Vid den kvinnodominerade Biologiska sektionen ökar däremot andelen kvinnor med 
9 % från doktorandnivå till postdoktorsnivå. Totalt vid Naturvetenskapliga fakulteten är minsk-
ningen av andelen kvinnor mellan doktorander och postdoktorer 11 % men en tydlig koppling till 
könsstrukturen vid institutionerna sammanlagt sett observeras: vid mansdominerade institutio-
ner är minskningen 32 % medan det sker en ökning av andelen kvinnor med 7 % vid kvinnodomi-
nerade och könsneutrala institutioner. Vidare är det värt att uppmärksamma att en omvänd trend 
ses från postdoktoral nivå till professorsnivå, där den relativa minskningen av andelen kvinnor 
endast är 7 % vid de mansdominerade institutionerna medan den däremot är så stor som 55 % vid 
kvinnodominerade och könsneutrala institutioner. 

Totalt vid Naturvetenskapliga fakulteten är den relativa minskningen av andelen kvinnor mel-
lan postdoktorer och professorer 39 %. Även på fakultetsnivå observerar vi att flest kvinnliga av-
hopp sker tidigt i karriären i ämnen med generellt sett lägre andel kvinnor och senare i karriären i 
ämnen med en högre andel kvinnor. Således visar denna statistik på att när i den akademiska 
karriären avhoppen alternativt stagnationen sker har en koppling till ämnesområdets könssam-
mansättning. Vid Kemiska sektionen angav institutionerna att mer än hälften av postdoktorerna 
finansieras med stipendier, vilket är en avsevärt högre andel än vid de andra sektionerna vid Na-
turvetenskapliga fakulteten som endast rapporterade enstaka stipendiefinansieringar. Eftersom 
stipendier innebär en sämre social trygghet kan det eventuellt vara en bidragande orsak till att 
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Kemiska sektionen har högst bortfall av kvinnor vid postdoktoral nivå trots att Matematisk-
fysiska sektionen har högre mansdominans. 

Diskussion och förslag till vidare studier 
Vi har kunnat konstatera att det sker en minskning av andelen kvinnliga forskare från doktorand-
nivå till postdoktoral nivå vid Stockholms universitet, undantaget inom humaniora, och att detta 
fenomen är mest framträdande vid Naturvetenskapliga fakulteten. Denna minskning är tydlig 
oavsett om vi ser till insamlade uppgifter från institutionerna, officiell statistik från SCB eller 
könsfördelningen bland disputerade respektive nyutnämnda docenter. Inom Naturvetenskapliga 
fakulteten har vi också påvisat ett avsevärt större bortfall av kvinnliga forskare efter disputation 
sammantaget vid institutioner med manlig dominans. Samtidigt ser vi större relativa minskning-
ar av andelen kvinnor på de kvinnodominerade och könsneutrala institutionerna mellan postdok-
toral nivå och professorsnivå. Utan vidare studier är det svårt att veta säkert vad dessa motsatta 
trender beror på. En hypotes är att det på mansdominerade institutioner sker ett mer aktivt arbe-
te med jämställdhetsåtgärder eftersom jämställdhetsproblematiken är mer framträdande där. 
Jämställdhetsåtgärderna fokuserar framförallt ofta på att öka andelen kvinnliga professorer. Till 
exempel har Stockholms universitet som mål att 35 % av nyrekryterade professorer ska vara 
kvinnor. Dessa insatser är mycket välkomna men vi vill framhålla att det också är viktigt att rikta 
insatser även mot att stödja kvinnliga doktorander och nydisputerade forskare inom mansdomi-
nerade ämnen att fortsätta en postdoktoral forskarkarriär. Risken är annars att andelen kvinnor i 
rekryteringsbasen för positioner högre upp i karriärstegen förblir låg eller till och med minskar.  

Vi vill betona att inte alla institutioner på Naturvetenskapliga fakulteten visar på en minskning 
av kvinnor på postdoktoral nivå och att en minskning också förekommer vid många institutioner 
på de andra fakulteterna. Dessutom förekommer det omvända – att antalet män minskar på 
postdoktoral nivå – vid ett fåtal naturvetenskapliga institutioner. Även om en analys på institu-
tionsnivå i många avseenden vore mer rättvisande är de flesta institutioner alltför små för att en 
sådan ska bli meningsfull. Vi har därför hållit oss till en analys på sektions- och fakultetsnivå. För 
Samhällsvetenskapliga fakultetens del noterar vi särskilt, utifrån offentlig statistik från SCB, att 
skillnaderna är stora mellan de utbildningsvetenskapliga institutionerna som traditionellt är på-
tagligt kvinnodominerade och de övriga institutionerna. Medan någon stor könsskillnad inte är 
synlig vid fakulteten i stort ökar den däremot avsevärt om de utbildningsvetenskapliga institutio-
nerna tas bort. Då minskar andelen kvinnor på postdoktoral nivå i förhållande till andelen dokto-
rander. 

För att kunna komma åt orsakerna till att andelen kvinnor minskar före, eller under, postdok-
toral nivå inom vissa ämnen vid Stockholms universitet tror vi att det vore av intresse att företa 
intervjuer med nydisputerade. Det skulle göra det möjligt att bättre ringa in vad det finns för fak-
torer som eventuellt avhåller kvinnor i högre grad än män inom dessa ämnesområden att fortsät-
ta en postdoktoral forskarkarriär inom akademin. En faktor av intresse att undersöka framöver är 
huruvida kvinnor som fortsätter inom akademin efter disputation i högre grad än sina manliga 
kollegor tenderar att arbeta med undervisning och/eller administrativa göromål. Vissa studier 
indikerar att så är fallet på vissa håll. Ifall en sådan könsskillnad i arbetsuppgifter förekommer 
missgynnar det helt klart den fortsatta akademiska karriären eftersom det brukar vara forsk-
ningsmeriterna som är mest avgörande för att få nya forskningsanslag och högre, eller överhu-
vudtaget, fasta anställningar som lärare/forskare. Att studera i vilken grad detta stämmer för 
Stockholms universitet, och huruvida det i så fall är ämnesberoende, vore därför angeläget. 

Med utgångspunkt från ett antal tidigare studier är det även relevant att framöver undersöka 
huruvida de krav som en akademisk karriär idag ofta ställer avskräcker kvinnor i högre grad än 
män. Den mycket höga konkurrensen om anställningar, varav de flesta är kortvariga, både på 
postdoktoral nivå och i den fortsatta akademiska karriären innebär att inte ens de skickligaste 
nydisputerade forskarna som strävar efter det kan vara säkra på en fortsatt akademisk karriär. Ett 
försök att stanna inom akademin efter disputation innebär minst samma arbetstakt som under 
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slutfasen av avhandlingsarbetet och dessutom hård och på många håll ökande konkurrens om 
kortsiktig finansiering – ofta i form av socialt otrygga stipendier – under ett antal år.  

Vidare är det i allt fler ämnen nödvändigt för nydisputerade forskare att röra sig på en global 
akademisk arbetsmarknad. Det tillåter sällan en långsiktig planering, något som vanligtvis är vik-
tigt för personer med ansvar för en familj. Det har visats att de ökade kraven på hög mobilitet i 
praktiken missgynnar kvinnliga forskare med familj och främjar därför indirekt män eftersom 
kvinnor som grupp tar ett större familjeansvar.5 Tillgången till postdoktorala anställningar blir 
det styrande för flyttmönster och bosättningsort snarare än vad som fungerar bra för partner och 
familj. Den negativa effekten förstärks när kvinnor som vill göra akademisk karriär ibland har 
bristande stöd från den institution de disputerade vid.6 Intressant att notera är att andelen kvin-
nor överlag är högre inom de ämnen som inte har lika starka krav på utländska vistelser på post-
doktoral nivå – främst humaniora, juridik och delar av samhällsvetenskap – än inom naturveten-
skap och de delar av samhällsvetenskaperna där sådana krav är högre. 

Flera internationella studier visar att fenomenet att kvinnor lämnar den akademiska karriären 
i högre grad än män inte heller är begränsat till naturvetenskap. För samhällsvetenskap har det 
påvisats att kvinnor i högre grad än män faller ur den akademiska karriären innan de når fasta 
akademiska anställningar, även om det finns tendenser till att trenden har minskat de senaste 15 
åren.7 Enligt vissa forskare tycks detta vare sig bero på föräldraskap, mindre nedlagt arbete eller 
färre publikationer. Snarare ska marginalisering vara orsaken.8 

För att kunna göra en framgångsrik akademisk karriär är det viktigt att ha ett socialt nätverk 
av andra forskare och samarbeta med dem. Eftersom sådana nätverk i hög grad tenderar att följa 
kön (och social ställning) missgynnas kvinnor när det gäller att komma in i etablerade manliga 
nätverk. Det finns dessutom forskning som indikerar att män har lättare än kvinnor att etablera 
internationella nätverk, något som potentiellt kan vara till nackdel för att kvinnor ska kunna få 
postdoktorala positioner utomlands.9 Andra har pekat på att kvinnor tenderar att undvika att 
uttrycka kritik mot informella nätverk som missgynnar dem av rädsla för att det ska inverka nega-
tivt på deras fortsatta karriär.10 Bristen på nätverk är sannolikt även en av anledningarna till att 
andelen kvinnor minskar högre upp i karriären. Det innebär nämligen en väsentlig nackdel vid 
ansökningar om externa forskningsmedel, som i många ämnesområden ofta görs i grupp. Det har 
till exempel noterats av Vetenskapsrådet att kvinnliga forskare tenderar att söka forskningsmedel 
i mindre utsträckning än manliga forskare och just bristande nätverk har diskuterats som en bi-
dragande orsak.11 

                                                           
5 Se t.ex. Roberta Hawkins et al., ”Lives in the making: power, academia and the everyday”, ACME An International E-Journal 
for Critical Geographies 13 (2014): 328–351; Ana M. González Ramos & Núria Vergés Bosch, ”International Mobility of Women 
in Science and Technology Careers: Shaping Plans for Personal and Professional Purposes”, Gender, Place & Culture 20 (2013): 
613–629. 
6 Se, med exempel från ämnet geografi, bl.a. Julie A. Winkler, ”Focus Section: Women in Geography in the 21st Century: Faculty 
Reappointment, Tenure, and Promotion: Barriers for Women”, The Professional Geographer 52 (2000): 737–750; Susan Han-
son, ”Networking”, The Professional Geographer 52 (2000): 751–758. 
7 Bagilhole & Goode 2001. 
8 Se t.ex. Winkler 2000. 
9 Hanson 2000; Louise Archera, ”The new neoliberal subjects? Young/er academics’ constructions of professional identity”, 
Journal of Education Policy 23 (2008): 265–285; Corinne A. Moss-Racusin, John F. Dovidio, Victoria L. Brescoll, Mark J. Graham 
& Jo Handelsman, ”Science faculty’s subtle gender biases favor male students”, The Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America 109 (2012): 16474–16479. 
10 Winkler 2000. 
11 Vetenskapsrådet, Jämställdheten i högskolan och Vetenskapsrådets forskningsstöd (Stockholm: Vetenskapsrådet , 2015): 
https://publikationer.vr.se/produkt/jamstalldheten-i-hogskolan-och-vetenskapsradets-forskningsstod/ 
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Sammanfattning och slutsatser 
Centrala Doktorandrådet (CDR) har inventerat den eventuella könsskillnaden i andelen dokto-
rander jämfört med forskare på postdoktoral nivå vid de olika fakulteterna. Vi har använt oss av 
statistik över antalet män och kvinnor som disputerade respektive blev docenter under perioden 
2010–2014, statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) över doktorsexamina och olika tjänsteka-
tegorier inom olika ämnesområden vid Stockholms universitet, samt vid Naturvetenskapliga fa-
kulteten information från administrationen vid enskilda institutioner över dess medarbetare. 

Tydligast könsskillnader mellan andelen doktorander och forskare på postdoktoral nivå står 
den Naturvetenskapliga fakulteten för. Den relativa förändringen – en minskning av andelen 
kvinnor – vid Naturvetenskapliga fakulteten uppgår till mellan 11 % och 21 % beroende på vilket 
mått vi använder. Vi noterar dock stora skillnader mellan de olika sektionerna och att det vid Bio-
logiska sektionen tvärtom ses en svag ökning. Överlag vid Naturvetenskapliga fakulteten ser vi en 
stark koppling mellan ett ökat kvinnligt bortfall och ökad mansdominans vid sektionen. Även vid 
de andra fakulteterna finns det stora ämnesmässiga skillnader och det tycks som om antalet kvin-
nor på högre nivå är större vid utbildningsvetenskapliga institutioner än inom mer forsknings-
tunga ämnesområden. 

 
 



Summary
Several previous studies indicate that among newly graduated PhDs, women tend to continue 
with a postdoctoral academic career to a lesser extent than men do. The Central PhD Student 
Council (CDR) has investigated to what degree this is also the case for Stockholm University. 
Using various sources, the relative change of the gender balance of PhD students compared to 
researchers at a postdoctoral level has been assessed at the four faculties of Stockholm Univer-
sity. For the Faculty of Science, the four different sections have been analysed as well. CDR finds 
that it is first and foremost at this faculty that a clear change in the gender balance between PhD 
students and postdoctoral researchers is discerned. Even though the variations between the indi-
vidual departments and sections at the faculty are large, as a whole the relative decrease of the 
proportion of women is between 11 % and 21 %, depending on what metric is used. The drop-
off of female researchers takes place primarily in already male-dominated areas of research.
     Unlike at the other faculties, we also find that the proportion of female senior lecturers at the 
Faculty of Science is lower than what could be expected. The proportion of female professors, 
even among new recruits, is still lower than the population of hypothetical recruits at all facul-
ties – except at the Faculty of Humanities. We do, however, note that the proportion of female 
professors at the Faculty of Science is currently increasing and approaching that of the population 
of hypothetical recruits. At the Faculty of Social Sciences we see that, compared to the rest of the 
faculty, the proportion of women within the educational sciences is considerably higher and when 
excluding these subjects the trend towards more female professors disappears. 
     CDR concludes that it is important to increase the directed efforts to encourage support to 
newly graduated female PhDs within male-dominated areas to stay in academia. Furthermore, it 
is crucial to study the reasons for a larger female drop-off within certain areas of research in the 
transition from PhD studies to a postdoctoral level. We further consider it important to ensure 
that women are given the same possibilities as men to qualify themselves scientifically and not 
be burdened with teaching and administrative duties to a larger extent than men are.
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