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Abstract 
 
Silander, Charlotte (2010). Pyramider och pipelines. Om högskolesystemets påver-
kan på jämställdhet i högskolan (Pyramids and Pipelines: The System of Higher 
Education and its Effect on Gender Equality). Linnaeus University Disserta-
tions No 1/2010. ISBN: 978-91-86491-00-00. Written in Swedish. 
 
Research on gender equality in Swedish higher education shows an unequal 
gender balance. Women are consistently underrepresented at the highest levels 
of the academic hierarchy. The lack of gender equality in academia has been il-
lustrated by metaphors such as a narrowing pyramid, a leaky pipeline and a 
black hole. Unlike other problems in the academic context, gender inequality in 
higher education is seldom considered from a system perspective. The system 
of higher education has undergone major changes during the 1990s in terms of 
scope (more students, more faculty, more institutions, etc.), differentiation (in-
clusion of new disciplines) and geographical distribution (establishing institutions 
in previously unserviced areas). In this thesis, theoretical expectations concern-
ing the effect of these changes on gender equality are developed.  

The thesis investigates gender equality in higher education by developing an 
analytical framework to analyze the system level and its impact on gender 
equality. The empirical data consists of two sets. The first set contains cross-
sectional data on registered students, doctoral entrants, doctors, post-doctoral 
fellows, lecturers and professors in Swedish higher education. The second set is 
derived from the longitudinal integration database for health insurance and la-
bor market studies (LISA), which consists of anonymized data on all individu-
als in the Swedish labor market that hold doctoral degrees.  

The main finding of the thesis is that the system of higher education does 
have an impact on the gender equality in higher education. The vertical gender 
balance has increased during the expansion of Swedish higher education during 
the 1990s. The horizontal gender balance has also increased, but the increase is 
limited to the student category. On the other hand, the system of higher educa-
tion has not had an impact on the gender equality measured in terms of exits 
from academia. Instead, the analysis shows that the rate of men that leave aca-
demia is higher than the rate of women, and that commonly used metaphors 
portraying academia as a narrowing pyramid, a leaky pipeline or a black hole 
serve poorly as illustrations of the gender equality in academia.  

 
Keywords: gender equality, higher education, educational reform, gender bal-
ance, educational systems, gender differences, exit. 
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1. INLEDNING 

Högskolan, med sin underrepresentation av kvinnor och sin hierarkiska orga-
nisation, ses ibland som en av de sista manliga utposterna i ett annars relativt 
jämställt Sverige.1 Högskolan beskrivs som präglad av manliga normer och 
strukturer, vilka fortsätter att reproduceras och därigenom hindrar kvinnors 
akademiska karriär (SOU 1995:110). Det medför enligt beskrivningen en 
ojämställd situation där andelen kvinnor minskar ju högre upp i den akade-
miska hierarkin man kommer (ETAN 2000, Kyndel m.fl. 2003:12), och att 
kvinnor i högre utsträckning än män lämnar akademin efter avlagd doktorsex-
amen eller senare i karriären (Academy of Finland 1998, Husu 2001, Rees 
2001, SOU 1995:110, SOU 2004:27). För att uttrycka dessa föreställningar 
om ojämställdhet har akademin liknats vid en avsmalnande pyramid, en 
läckande pipeline eller som ett svart hål där kvinnor försvinner från akademin.  

En annan diskussion om akademin har handlat om hur högskolesystemet 
har förändrats. Det svenska högskolesystemet har sedan 1970-talet genomgått 
flera omfattande förändringar. Det har skett en kraftig expansion av högre ut-
bildning bestående av fler studenter och fler anställda i högskolan. Nya hög-
skolor har inneburit en geografisk spridning av högre utbildningsverksamhet 
och genom att införliva bl.a. vård- och lärarutbildningar har högskolebegrep-
pet också breddats till att innefatta fler områden.  

Varken diskussionen om jämställdhet i högskolan eller diskussionen om 
högskolesystemets utveckling har emellertid kopplats till huruvida förändring-
en av högskolan påverkar jämställdheten i högskolan. För att förklara bristen 
på jämställdhet inom akademin har istället andra faktorer än högskolans ut-
formning uppmärksammats, såsom kvinnornas egna val att inte göra akade-
misk karriär eller diskriminerande hinder i den akademiska närmiljön. Detta 
har medfört att förklaringarna till bristen på jämställdhet främst har placerats 
på individnivå eller på organisationsnivå. De konventionella förklaringarna till 
bristen på jämställdhet i högskolan har därmed inte satt fokus på betydelsen 
av högskolesystemets utformning. Den övergripande forskningsfrågan för 

––––––––– 
1 Högskolan är den samlade benämningen på universitet och högskolor i Sverige. Benämningen an-

vänds för att beteckna all verksamhet vid universitet och högskolor som lyder under högskolelagen 
(Högskolelagen 1994). I avhandlingen används orden högskola, universitet, akademi och högre 
utbildning liktydigt. 
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denna avhandling är därför följande: Har högskolesystemets utformning betydelse 
för jämställdhet inom akademin? 

Det övergripande syftet med studien är att öka förståelsen och kunskapen 
om jämställdhet i högskolan genom att utifrån ett systemperspektiv undersöka 
kvinnors underrepresentation i akademin. För att uppnå detta syfte kommer 
avhandlingen att utföra tre uppgifter. Den första uppgiften är teoretisk och 
består i att konstruera en analysmodell som förklarar hur akademins utform-
ning kan förväntas påverka jämställdheten inom akademin. I denna uppgift 
ingår därför att definiera och precisera vad som avses med högskolesystemets 
utformning respektive jämställdhet i akademin, samt hur dessa två faktorer 
förväntas förhålla sig till varandra. Det ingår också i uppgiften att relatera 
högskolesystemet till tidigare förklaringar om jämställdhet i akademin. För 
det andra kommer avhandlingen att utföra en metodologisk uppgift. Denna 
uppgift kommer att problematisera hur jämställdhet tidigare har undersökts 
och diskutera begränsningar avseende metoder och perspektiv. Utifrån detta 
kommer förslag att ges på nya sätt att undersöka jämställdhet inom akademin. 
För det tredje har avhandlingen en empirisk uppgift, vilken är att pröva den 
utvecklade analysmodellen. I denna uppgift ingår inte enbart att pröva huru-
vida högskolesystemets utformning påverkar jämställdhet, utan också pröva de 
tre framträdande föreställningarna om jämställdheten i akademin: den av-
smalnande pyramiden, den läckande pipelinen och akademins svarta hål.  

1.1 Högskolesystemets påverkan på jämställdhet 
Förklaringar till bristen på jämställdhet inom högskolan återfinns främst på 
två analysnivåer: individnivå eller organisationsnivå. På individnivå förklaras 
kvinnors underrepresentation av att det är de själva som väljer att inte göra 
karriär, på organisationsnivå av att de möts av hinder eller diskriminering 
inom organisationen. Frågan om jämställdhet i högskolan har däremot i 
mindre utsträckning kopplats till förhållanden på systemnivå. Denna studie 
kommer därför att utveckla och pröva förklaringar på en tredje nivå: om ut-
formningen av högskolesystemet påverkar jämställdheten inom akademin. 
Undersökningen kommer att utgå från en idé som illustreras i figur 1. 

Figur 1. Högskolesystemets förväntade påverkan på jämställdhet 

 

 
 

 
 

Högskolesystemets utformning

Jämställdhet i akademin
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Avhandlingens teoretiska idé kompletterar förklaringar till kvinnors underre-
presentation i akademin med systemförklaringar. Systemnivån är den analys-
nivå där man kan studera styrning i samhället, vilket i detta fall är riksdagens 
och regeringens styrning av högskolan. Utgångspunkten är att såväl kvinnors 
som mäns val, liksom den organisation de verkar i, finns i ett sammanhang 
där utbildnings- och forskningspolitiken utgör den institutionella kontexten, 
vilket förväntas medföra att högskolesystemet påverkar jämställdheten i hög-
skolan. 

Det svenska högskolesystemet har sedan 1970-talet genomgått omfattande 
förändringar i form av en kraftig expansion av högre utbildning, etableringen 
av nya högskolor på fler orter liksom införlivningen av nya utbildningar i hög-
skolan. Dessa reformer har inneburit stora förändringar för högskolan vilka 
även förväntas påverka jämställdhet.  

Ofta när problem i akademin diskuteras betraktas de utbildningspolitiska 
ramarna som orsak till missförhållandena. När den specifika frågan om jäm-
ställdhet i akademin diskuteras tenderar dock problemet snarare att placeras 
till akademins interna förhållanden i form av patriarkala strukturer och hinder 
(jmf Schoug 2004). Möjliga orsaker söks därmed på organisationsnivå, medan 
förhållanden på systemnivån inte uppmärksammas. Snarare tycks den tradi-
tionella bilden vara att könsmönster reproducerar sig själva och är svåra att 
bryta genom utbildningsreformer (Mendiola 1989). I denna studie kommer 
det istället att argumenteras för att högskolesystemets utformning förväntas 
påverka jämställdhet genom förändringar som innebär ökad tillgänglighet.  

Att tillgänglighet kan ge utjämning har varit en viktig utgångspunkt i 
statsmakternas expansion av högskolan. Satsningar inom utbildningspolitiken 
har motiverats av att fler grupper skall få tillgång till högskolan. Detta reso-
nemang bygger på en tanke om tillgänglighet; fler högskoleplatser på fler orter 
skall minska den sociala snedrekryteringen till högskolan (SOU 2003:96). 
Denna mekanism går att överföra på kön då tillgänglighet även kan förväntas 
minska könsmässig snedrekrytering. 

Grundtesen för studien är att tillgänglighet påverkar jämställdhet och att 
tillgänglighet till akademin varierar med högskolesystemets utformning, vilket 
leder till att högskolesystemets utformning kan påverka jämställdheten i aka-
demin. Framför allt tre dimensioner av utformningen förväntas påverka till-
gängligheten, och därmed jämställdhet inom akademin. För det första kan 
högskolesystemets omfattning påverka tillgängligheten, vilket förväntas påver-
ka jämställdheten i akademin. Antalet studieplatser och anställda kan påverka 
mäns och kvinnors möjligheter att studera respektive arbeta inom högskolan. 
Expansion gör att det kommer in både fler män och kvinnor in i systemet.2 
Det finns dock två teorier som ger förväntan om att kvinnor särskilt gynnas 
eller missgynnas av expansion. Den första kan kallas för expansionsteorin. En 
expansiv utbyggnad av högskolan i form av fler utbildnings- och forskarut-
bildningsplatser samt anställda kan ge ett behov av att nyanställa, vilket för-

––––––––– 
2 Här talas om omfattning i form av högskolans expansion men det hade även varit teoretiskt möjligt 

att tänkas sig förändring i omfattning i form av en minskning av högskolan. 
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väntas gynna kvinnor (Twombly 1998). Vid en expansion behöver rekrytering 
ske från nya grupper och där kan gruppen kvinnor utgöra en tidigare outnytt-
jad resurs (Ds 1992:119, SOU 1991:82). Detta förväntas ge ökad jämställdhet 
både genom fler kvinnor på högre positioner inom akademin och genom att 
fler kvinnor väljer traditionellt manliga områden. Omfattningens påverkan på 
jämställdhet rör sig därmed om en rekryteringseffekt eftersom effekten styrs 
av att det uppstår ett behov av att rekrytera kvinnor. Mot denna teori står en 
reproduktionsteori som säger att vid expansion reproduceras ojämlikheter ge-
nom att redan privilegierade grupper främjas av expansionen (Lucas 2001, Ra-
ferty & Hout 1993). 3  

För det andra kan högskolesystemets differentiering påverka tillgänglighet 
och därmed jämställdheten i akademin. Högre utbildning kan vara differenti-
erad utifrån område (horisontell differentiering) eller utifrån hierarkisk presti-
ge på lärosäte (vertikal differentiering) (jmf Berggren 2006, Davies & Hamm-
mack 2005, Shavit m.fl. 2007).4 I Sverige är lärosäten inte tydligt rankade ut-
ifrån prestige, vilket är fallet i många andra länder. I Sverige har differentie-
ringen istället främst inneburit att nya områden som tidigare utgjorde icke-
akademisk utbildning har förts in i högskolan.  

Omfattning och differentiering påverkar varandra. Högskolesystemets ex-
pansion kan i sig göra systemet mer differentierat eftersom ett större system 
sannolikt är mer heterogent än ett mindre system (Blau 1970, Dahl & Tufte 
1973). Ökande storlek innebär att diversifieringen ökar avseende uppfattning-
ar, intressen och krav på systemet. Större system ger mer utrymme för varia-
tioner och utvecklar flera olika koder för vad som är förväntat beteende (Dahl 
& Tufte 1973:93). Storleken spelar även roll eftersom den har betydelse för 
människors möjlighet att påverka systemet. Stora system är mer diversifierade 
än små system, vilket gör det mer troligt för någon med en avvikande eller an-
norlunda uppfattning att hitta andra personer med liknande uppfattningar 
som de kan alliera sig eller samverka med, vilket i sin tur gör det mer troligt 
att de ifrågasätter majoriteten.5  

Differentiering kan också vara en väg att expandera (Shavit m.fl. 2007). 
Genom att bredda högskolesystemets verksamhet, t.ex. till att i högre ut-
sträckning innefatta olika yrkesutbildningar, kan nya grupper och områden 
inkluderas. T.ex. kan nya utbildningar inom områden där kvinnor är andels-
mässigt dominerande öka andelen kvinnor bland studerande och anställda to-

––––––––– 
3 Dessa teorier är hämtade från forskningen om utbildningsreformers påverkan på social utjämning 

där kön endast beaktats sporadiskt. En teoretisk variant är att utjämning endast sker under förut-
sättning att det råder en mättnadsnivå (eng. saturation) för den privilegierade gruppen, i detta fall 
män (Raferty & Hout 1993). Tanken är att så länge den privilegierade gruppen inte uppnått mätt-
nadsnivå kommer de att göra bättre ifrån sig och ta de nya platser expansionen erbjuder, medan om 
alla män som är relativt kvalificerade och vill arbeta i akademin redan har ett jobb, då kan kvinnor 
släppas in vid en expansion. 

4 En jämförelse kan göras med det amerikanska utbildningssystemet som bedriver utbildning vid pre-
stigefulla forskningsuniversitet, liberal art college samt vid tvååriga collegeutbildningar. 

5 Robert Dahl & Edward Tufte studerar relationen mellan storlek och demokrati med fokus på poli-
tiska system i stater. Resonemanget kan dock överföras på andra system eftersom den springande 
punkten är att stora system blir mer heterogena, vilket ger ökad jämlikhet. 
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tat. Det är också möjligt att ökad differentiering i form av nya utbildningar el-
ler forskningsområden kan påverka jämställdheten genom en attraktionsef-
fekt, som innebär att högskolan attraherar nya grupper som inte tidigare sökt 
sig till högskolan. Det skulle då innebära att expansion och differentiering för-
stärker varandras effekter på jämställdhet. Det är dock möjligt att expansion 
genomförs utan ökad differentiering, t.ex. om antalet utbildningsplatser ökas 
inom befintliga utbildningar. Det finns därför anledning att betrakta expan-
sion och differentiering som två dimensioner av högskolesystemets utform-
ning.  

För det tredje förväntas högskolesystemets geografiska spridning påverka 
tillgängligheten. Högskolesystemets verksamhet kan vara koncentrerad till ett 
fåtal orter, såsom storstäder eller traditionella universitetsorter. Med denna ut-
formning förväntas tillgängligheten vara mer begränsad än om högskolesy-
stemets verksamhet är geografiskt fördelad mellan flera orter och regioner. 
Med geografisk spridning förväntas också jämställdheten främjas genom geo-
grafisk närhet till högskolesystemet. Spridningen kan påverka jämställdhet 
genom att den gör akademin mer tillgänglig för gruppen kvinnor som kanske 
annars hade valt bort den. Kvinnor arbetar i genomsnitt närmare hemmet än 
män och reser mindre till arbetet (Vägverket 2009, Statens institut för kom-
munikationsanalys 2002). Kvinnor antas ha en starkare koppling till hemmet 
och familjen, vilket medför att de kan vara mindre benägna att förflytta sig 
långt till utbildning och arbete (Lindberg & Wikström 1988, Shauman & Xie 
1996). Om då högskolan finns nära hemmet kan sannolikheten att kvinnor 
söker sig till högskolan för studier och arbete öka. Det innebär att jämställd-
heten förväntas öka om antalet orter och regioner med högskolor ökar. Det 
kan också vara så att nyare lärosäten har ett mindre traditionellt kursutbud än 
äldre, vilket kan innebära att högskolan blir tillgängligare för andra grupper. 
Ett exempel kan vara att lärar- och sjuksköterskeutbildning förekommer på 
fler lärosäten än tidigare, vilket kan innebära att studier och anställning för 
personer med intressen inom dessa områden görs tillgängligare. Eftersom des-
sa områden domineras av kvinnor skulle detta förväntas påverka jämställdhe-
ten i högskolan.  

Införandet av nya utbildningar i högskolan innebär att högskolan består av 
en blandning av utbildningar med olika status och längd, vilka leder till mer 
eller mindre prestigefyllda eller välbetalda arbeten. En invändning mot diffe-
rentieringens och spridningens utjämnande effekter på jämställdhet är att be-
trakta högskolans differentiering endast som ”en avledning” (eng. diversion) 
från längre utbildningar och prestigefyllda yrken. Utifrån denna tanke så in-
nebär inte differentieringen eller spridningen en social utjämning utan innebär 
endast att personer från arbetarbakgrund kanaliseras till lågstatusutbildningar 
och till lågstatusinstitutioner, vilket gör att högstatusutbildningarna fortsätter 
att vara reserverade för en elit (Brint & Karabel 1989, Collins 1979). Om det-
ta resonemang förs över på kön, skulle det betyda att expansion av högskolan 
inte leder till jämställdhet utan att kvinnor visserligen kommer in i högskole-
systemet, men att de främst återfinns inom områden och lärosäten med lägre 
status (Becher & Trowler 2001).  
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Sammanfattningsvis är dock förväntningen att dessa förändringar gynnar 
kvinnor och därmed bidrar till ökad jämställdhet. Högskolesystemets utform-
ning förväntas påverka jämställdheten i högskolan genom förändringar avse-
ende volym, bredd och närhet (tabell 1). Med detta är det tre dimensioner av 
högskolesystemets utformning som blir relevanta: omfattning, differentiering 
och geografisk spridning. Omfattningen ses både som ett övergripande be-
grepp som innefattar differentiering och spridning men också som något som 
analytiskt kan särskiljas från differentiering och spridning. Det är avseende 
dessa tre dimensioner som det svenska högskolesystemet har förändrats, vilket 
kommer att framgå av avhandlingens empiriska kapitel. Dessa förändringar 
förväntas ge tre effekter, som handlar om rekrytering (vid expansion rekryteras 
inom nya grupper vilket gynnar kvinnor), heterogenitet (större system är mer 
heterogena vilket gynnar underrepresenterade grupper) och närhet (att hög-
skolan kommer närmare människor gynnar kvinnor). Huruvida förändringen 
av det svenska högskolesystemet har påverkat jämställdheten inom akademin 
på det förväntade sättet kommer empiriskt att prövas i olika kapitel.  

Tabell 1. Förväntade effekter av högskolesystemets utformning på jämställd-
het i akademin 

Högskolesystemets ut-

formning 

Tillgänglighet  

genom… 

Effekter på jämställdhet 

Omfattning Volym Rekryteringseffekt 
Differentiering  Bredd Heterogenitetseffekt 
Geografisk spridning Närhet Närhetseffekt 

1.2 Jämställdhet i högskolan 
Med jämställdhet avses lika möjligheter för kvinnor och män att forma sam-
hället och sina egna liv (Regeringen 2009). Jämställdhet i högskolan är ett 
brett begrepp. Det innefattar både andelen män och kvinnor på utbildningar 
och positioner liksom innehåll i utbildning och forskning, men även relationer 
och attityder mellan könen.  

I denna avhandling kommer två centrala aspekter av jämställdhet att foku-
seras. Den första har sin grund i det faktum att kvinnor är underrepresentera-
de männen på högre positioner inom akademin (lektorer och professorer). 
Det handlar därmed om andelen kvinnor i förhållande till andelen män, vilket 
är en aspekt på könsbalans.6 Könsbalans utgör en central dimension av jäm-
ställdhet. Att antalet kvinnor är i balans med antalet män kan ses som en för-
utsättning för att skapa jämställdhet (Moss-Kanter 1977, Phillips 2000). An-
talet kvinnor i ett sammanhang kan spela roll för kvinnors möjligheter att göra 
karriär och det är tänkbart att andelen kvinnor behöver komma upp till en viss 
nivå för att de skall ha möjlighet att påverka majoritetskulturen i en grupp 

––––––––– 
6 Eller kanske rör det sig snarare om könsobalans. I avhandlingen kommer begreppen könsbalans och 

könsobalans att användas omväxlande beroende på diskussionen. Det övergripande begreppet som 
handlar om fördelningen medan kvinnor och män är könsbalans, medan den verkliga situationen i 
den svenska högskolan i många fall kännetecknas av könsobalans. 
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(Moss-Kanter 1977). Det finns forskning som hävdar att själva närvaron av 
kvinnor är viktig för att tillgodose att deras intressen blir representerade (Phil-
lips 2000). Även om akademin inte handlar om att representera väljares in-
tressen, så går idén om att närvaro utgör en förutsättning för att kvinnors erfa-
renheter skall komma till uttryck att överföra till högskolan (Phillips 2000). 
Könsbalansen är dessutom intressant eftersom en kraftig obalans mellan män 
och kvinnor i högskolan kan ses som ett uttryck för brist på jämställdhet. 

Den andra aspekten bottnar i uppfattningen att kvinnor i större utsträck-
ning anses försvinna från akademin. Om kvinnor lämnar akademin efter dis-
putation i högre utsträckning än män så råder det obalans avseende exit. Exit 
från akademin har, liksom ojämn könsbalans, tagits som ett uttryck för bristen 
på jämställdhet i akademin. Att lämna akademin, välja exit, kan både ses som 
ett uttryck för missnöje (Hirschman 1970) och som något som bidrar till en 
mindre jämställd akademi.  

Det går att betrakta relationen mellan könsbalans och exit på olika sätt. 
Det vanligaste är att betrakta exit som en orsak till könsobalans i akademin. 
Könsobalans uppstår som ett resultat av att kvinnor lämnar akademin. Det är 
också möjligt att tänka sig att könsobalans i akademin förstärker kvinnors be-
nägenhet att lämna akademin och att könsobalans på så vis orsakar exit. I av-
handlingen kommer inte relationen mellan könsbalans och exit att problema-
tiseras ytterligare. Istället kommer dessa att betraktas som två aspekter av jäm-
ställdhet som är intressant att undersöka i relation till högskolesystemet. Det 
betyder inte att dessa är de enda aspekterna av jämställdhet, men de är valda 
eftersom de är vanligt förekommande i diskussionen om jämställdhet i hög-
skolan, de är mätbara och de förväntas påverkas av högskolesystemets utform-
ning. Könsbalans och exit som aspekter av studiens beroende faktor visas i fi-
gur 2. 

Figur 2. Undersökningens oberoende och beroende faktor 
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1.2.1 Tre metaforer om jämställdhet i akademin 
Bilden av ojämställdhet i akademin uttrycks främst genom tre vanligt före-
kommande metaforer som visar högskolan som en avsmalnande pyramid där 
det finns få kvinnor på akademins högre nivåer, en läckande pipeline där 
kvinnor rinner ur akademin eller som ett svart hål dit kvinnor försvinner från 
akademin efter disputation. Dessa metaforer är slagkraftiga, men kan empi-
riskt och teoretiskt problematiseras. 

Den vanligaste utgångspunkten för argumentationen om kvinnors under-
representation i högskolan brukar vara bilden av den avsmalnande pyramiden 
(Kyndel m.fl. 2003:12). Det är en metafor som illustrerar att ju högre upp i 
den akademiska hierarkin man kommer desto färre kvinnor finns det. Figur 3 
visar den avsmalnande pyramiden för den svenska högskolan 2007, där 60 
procent av studenterna på grundutbildningen utgörs av kvinnor medan endast 
18 procent av professorerna är kvinnor.  

Figur 3. Andel kvinnor inom högskolan 2007 
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Källa: Statistiska Centralbyrån 2008b, Statistiska Centralbyrån 2008c, Statistiska Centralbyrån 

2008d 

Pyramidmetaforen speglar en föreställning om ett samband mellan kön och 
position där skillnaden mellan andelen kvinnor i grundutbildningen och ande-
len kvinnor av professorerna får spegla bristen på jämställdhet. Pyramiden är 
en stark metafor, men den har sina begränsningar. Framförallt utgör den en 
alltför enkel bild av det komplexa fenomen som den akademiska karriären in-
nebär. Pyramiden visar endast ackumulerade siffror och döljer skillnader mel-
lan områden, den visar inte på tidsavståndet mellan de akademiska nivåerna 
och den innehåller ett antagande om att det finns ett slutmål som är att bli 
professor.  

Den dimension av jämställdhet som utgörs av könsbalans brukar diskute-
ras i termer av vertikal och horisontell (Rossiter 1982:267, SOU 2004:43).7 
––––––––– 
7 Ibland används termen territoriell istället för horisontell. 
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Med vertikal könsobalans avses att det finns färre av ena könet ju högre upp i 
hierarkin man kommer. Detta innebär att män och kvinnor på ett systema-
tiskt sätt inte kommer lika långt i sina respektive karriärer. Med horisontell 
könsobalans åsyftas att kvinnor och män befinner sig inom olika områden och 
att dessa områden kan värderas olika på så sätt att de ges olika mycket medel 
eller tillmäts olika status. Genom att uppmärksamma dessa två dimensioner 
kan den traditionella metaforen om högskolan som avsmalnande pyramid ut-
vecklas. Avhandlingen kommer därför att studera såväl horisontell som verti-
kal könsbalans, vilket framgår av figur 4.  

Figur 4. Högskolesystem och könsbalans 

 

 
När högskolan diskuteras är det oftast den vertikala könsbalansen som står i 
fokus och ofta med pyramidmetaforen som utgångspunkt (Kyndel m.fl. 
2003). Eftersom högskolans olika områden skiljer sig åt på många sätt finns 
det anledning att även beakta den horisontella jämställdheten. Egenskaper i 
högskolesystemet kan ge olika effekter på vertikal respektive horisontell jäm-
ställdhet. Vilka områden som resursmässigt prioriteras i satsningar på grund-
utbildning, forskarutbildning och forskning kan också förväntas påverka 
könsbalans. Om de områden som prioriteras är traditionellt manliga eller tra-
ditionellt kvinnliga förväntas detta ge olika utslag. Det blir därmed intressant 
att studera variationerna mellan olika områden och på olika nivåer. Nya om-
råden har utvecklats på grundutbildningsnivå och ofta utan att motsvarande 
forskningsöverbyggnad har tillskapats. De områden som är stora inom grund-
utbildning, såsom lärarutbildning och vårdutbildning, är mindre utbyggda vad 
det gäller möjligheten att gå vidare till forskarutbildning (Högskoleverket 
2008:62). Dessa områden består också av en övervägande del kvinnor. Samti-
digt är det mansdominerade området teknik det näst största forskarutbild-
ningsområdet sett till antalet doktorander (Lindberg m.fl. 2005). Detta för-
väntas framförallt påverka den horisontella jämställdheten. Denna asymmetri i 
systemet aktualiserar behovet av att problematisera pyramiden som metafor 
för jämställdhet i akademin. Det gör det även intressant att undersöka hur ge-
neraliserbar pyramidmetaforen är och vilken påverkan högskolesystemet har 
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på andelen kvinnor på olika nivåer i akademin. För att förstå högskolesyste-
mets påverkan på könsbalans behöver därför begreppet delas upp i vertikal re-
spektive horisontell könsbalans. En sådan uppdelning leder till två av studiens 
forskningsfrågor: 
 
• Påverkar högskolesystemets utformning högskolans vertikala könsbalans? 
• Påverkar högskolesystemets utformning högskolans horisontella könsba-

lans? 
 
Vid sidan av metaforen om den avsmalnande pyramiden finns det två metafo-
rer som båda handlar om att kvinnor lämnar akademin (exit), men som skiljer 
sig åt avseende vilken tidsperiod de fokuserar. Skillnaden mellan de två är att 
den första ofta används för att beskriva hela den akademiska karriären från 
början av grundutbildning (och ibland till och med tidigare) till professorsgra-
den, och beskriver en situation där kvinnor successivt försvinner, medan den 
andra enbart fokuserar på den akademiska karriären direkt efter avlagd dok-
torsexamen. Den vanligaste av dessa två är metaforen om utbildningssystemet 
som en läckande pipeline (Berryman 1983, ETAN 2000). Pipelinemetaforen 
beskriver högskolan som ett rör där det som kommer ut i ena änden måste ha 
kommit in i den andra. Detta innebär att den låga andelen kvinnor på högre 
nivåer är ett resultat av att för få har påbörjat den akademiska karriären. De 
låga kvinnoandelarna ses som ett arv från historien som är svårt att förändra, 
och lösningen på problemet blir att sätta in åtgärder för att locka kvinnor till 
högre studier. Pipelinemetaforen har i USA och Australien varit vanligt före-
kommande i policysammanhang i syfte att uppmuntra kvinnor till en akade-
misk karriär. Pipelinen har efter kritik modifierats till att kallas för en leaky pi-
peline, eftersom det som stoppas in i ena änden inte alls ser ut att komma ut 
genom den andra. Kvinnorna tycks istället läcka ut på vägen. Metaforen har 
även kritiserats för att den missar komplexa mekanismer som kan förklara var-
för kvinnor fortsätter att vara underrepresenterade i akademin trots att de un-
der många år i hög grad har påbörjat utbildning (Allen & Castleman 2001). 
Till denna kritik går det att tillägga att den utgår från ett problematiskt anta-
gande om högskolan: att studenter som går in på grundutbildningen har pro-
fessorsgrad som slutmål. Trots kritik har pipelinemetaforen, både i sin ur-
sprungliga och i sin modifierade version, nästan helt kommit att dominera 
diskussionen om jämställdhet i akademin (Xie & Shauman 2003:8). Även om 
metaforen ofta är framträdande i diskussioner om jämställdhet i akademin så 
har det inte undersökts huruvida det finns ett läckage i form av att kvinnor 
lämnar akademin för arbete utanför eller om högskolesystemets utformning 
påverkar en sådan successiv exit från akademin som pipelinen beskriver. Stu-
diens tredje forskningsfråga lyder därför:  

 
• Påverkar högskolesystemets utformning mäns och kvinnors successiva exit 

från akademin efter disputation? 
 

Den tredje vanligt förekommande metaforen är den om akademins svarta hål, 
vilken avser att illustrera föreställningen att kvinnor lämnar akademin direkt 
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efter att de har disputerat (Academy of Finland 1998, Husu 2001). Kvinnors 
underrepresentation förklaras genom metaforen av att de väljer att lämna aka-
demin (Academy of Finland 1998, Husu 2001, Lane 1999, Larhammar 2001, 
Persson 2002, Rees 2001, SOU 1995:110, SOU 2004:27) ofta med det un-
derliggande antagandet att högskolan utgör en ogästvänlig miljö för kvinnor 
att vara i. Problemet med metaforen om det svarta hålet är att det inte finns 
några undersökningar som tyder på att kvinnor faktiskt lämnar akademin efter 
disputation. Detta ger studiens fjärde forskningsfråga: 

 
• Påverkar högskolesystemets utformning män och kvinnors exit från aka-

demin direkt efter disputation? 
 

De fyra forskningsfrågorna problematiserar bilden av ojämställdheten i aka-
demin genom att pröva huruvida högskolesystemets utformning påverkar ho-
risontell och vertikal jämställdhet, samt exit från akademin. Genom att besva-
ra frågorna prövas även de tre metaforernas generaliserbarhet. Till skillnad 
från vetenskapliga teorier så brukar metaforer beskrivas som så vaga och 
mångtydiga att det inte går att fastställa hur bra en metafor avspeglar verklig-
heten (McCourt, Tsoukas 1991, Tinker 1986). Däremot är det möjligt att 
empiriskt pröva om de föreställningar som ligger till grund för metaforen 
återger faktiska förhållanden i den svenska högskolan. 

1.2.2 Sammanfattande analysmodell för studien 
Figur 5 visar den analysmodell som skall illustrera undersökningens tanke-
gång. Högskolesystemet utgör en förutsättning för högskolornas verksamhet. 
Högskolesystemet har preciserats till tre dimensioner: omfattning, differentie-
ring och geografisk spridning. Den beroende faktorn jämställdhet har precise-
rats till två aspekter: könsbalans och exit. Könsbalans i sin tur undersöks verti-
kalt och horisontellt. För att förhålla sig till metaforerna om akademins svarta 
hål och den läckande pipelinen undersöks exit som direkt exit (att lämna aka-
demin direkt efter avlagd doktorsexamen) och successiv exit där tidpunkten 
för att lämna akademin sker en längre tid efter disputationen. 
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Figur 5. Högskolesystemets utformning och jämställdhet i akademin 
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samt anställda i den svenska högskolan. SCBs offentliga statistik har både 
brister och förtjänster. En brist är att olika indelningsgrunder inte är kompa-

Högskolesystemets utformning 
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Jämställdhet i akademin 
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tibla mellan de statistikomläggningar som har gjorts. Den offentliga statisti-
ken och dess brister kommer att diskuteras vidare längre fram i avhandlingen i 
anslutning till de respektive undersökningarna.  

Upprepade tvärsnittsdata fungerar bra för att studera könsbalans eftersom 
andel kvinnor och män mäts vid olika tillfällen. Problemet med tvärsnittsstu-
dier är dock att det inte framgår vilka individer som ingår vid de olika mättill-
fällena och att det därför inte finns någon kunskap om vad som händer mellan 
mättillfällena. Tvärsnitt fungerar därför inte för att studera den andra aspek-
ten av jämställdhet som utgörs av exit från akademin. För att undersöka om 
män och kvinnor lämnar eller stannar i akademin efter disputation krävs istäl-
let en metod som kan följa individer över tid utifrån en longitudinell modell. 
Till skillnad från tvärsnittsstudier som mäter en gång per fall och sedan jämför 
med andra fall som mätts vid samma tidpunkt så följer longitudinella studier 
samma individer över tid, vilket baseras på individdata. För att studera exit 
(kapitel fem och sex) används därför material från SCBs databas Longitudinell 
Integrationsdatabas för Sjukförsäkrings- och Arbetsmarknadsstudier (LISA). Ut-
taget innehåller uppgifter om disputerade personer på den svenska arbets-
marknaden under perioden 1992-2003. I databasen finns 36 562 individer (73 
procent män och 27 procent kvinnor). Även denna studie är en totalunder-
sökning, vilket innebär att samtliga personer med doktorsexamen ingår och 
inga urval görs. 

Syftet med att basera undersökningen på ett omfattande material är att 
kunna dra generella slutsatser om den svenska högskolan. I metodologiska 
diskussioner görs uppdelningen mellan teoretiska generaliseringar, som görs 
utifrån fallstudier där resultaten generaliseras mot en bredare teori, och empi-
riska generaliseringar, som generaliserar utifrån ett urval till en hel population 
(King m.fl. 1994:7, Yin 2003:31). Enskilda studier tenderar att vara mer in-
riktade mot en av dessa två generaliseringar, som på olika sätt uppfyller syftet 
med vetenskapliga studier som är att nå kunskap om olika fenomen. Forsk-
ning om jämställdhet i akademin har dominerats av studier som syftar till att 
göra teoretiska generaliseringar, vilka bl.a. har resulterat i de tre metaforerna. 
Däremot har studier med ambitioner till empirisk generalisering varit mer 
ovanliga. Det medför att forskningsområdet utmärks av föreställningar som är 
utvecklade från fallstudier, men vars generalitet är oklar. En möjlighet att ge 
bidrag som ökar kunskapen om jämställdhet i akademin är därför att pröva 
huruvida de utvecklade föreställningarna är generella för högskolesystemet 
som helhet. Avhandlingen kommer därför att pröva analysmodellen och de tre 
föreställningarna om jämställdhet i akademin i förhållande till ett underlag 
som omfattar det svenska högskolesystemet som helhet. Ambitionen med 
detta är att gå bortom partikulär kunskap och söka mer generell kunskap om 
jämställdhet i akademin (jfr Bunge 1996, King m.fl. 1994:35). 

1.4 Avhandlingens bidrag 
Avhandlingens övergripande syfte är att öka förståelsen och kunskapen om 
jämställdhet i högskolan genom att pröva förklaringar på systemnivå för jäm-
ställdhet i akademin. Med de uppgifter som utförs för att uppnå detta syfte 
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förväntas avhandlingen ge fyra bidrag till diskussioner om jämställdhet i aka-
demin. För det första kan avhandlingen ge empiriska bidrag till diskussioner 
om jämställdhet i akademin och dess orsaker. Genom att pröva en typ av för-
klaringar – betydelsen av högskolesystemet – som tidigare inte har uppmärk-
sammats förväntas avhandlingens resultat bidra till att öka förståelsen om 
jämställdhetens orsaker. Avhandlingen kan ge ytterligare empiriska bidrag ge-
nom att pröva tre framträdande föreställningar om jämställdhet inom akade-
min. De tre metaforerna om den avsmalnande pyramiden, den läckande pipe-
linen och akademins svarta hål kommer nämligen att prövas i förhållande till 
det svenska högskolesystemet som helhet. En motsvarande prövning har inte 
tidigare gjorts. Istället domineras forskningsområdet av fallstudier, som base-
ras på relativt små material, med syftet att generalisera mot en teori snarare än 
till akademin som helhet. Det rör sig ofta om kvalitativa intervjuundersök-
ningar som vill blottlägga vilka mekanismer som ligger bakom kvinnors un-
derrepresentation och vilka uttryck dessa kan ta sig. Studierna är också ofta 
baserade på icke representativa urval där ett fåtal personer eller discipliner har 
undersökts. Många studier är områdesspecifika, vilket innebär att det är pro-
blematiskt att överföra resultaten till hela akademin. Det är tveksamt om teo-
rier och resultat från studier av kvinnors karriärer inom exempelvis medicin är 
överförbara på andra områden då akademisk medicin präglas av andra logiker 
avseende forskarutbildning, karriärmöjligheter och löneutveckling än andra 
discipliner. Det är också vanligt att undersökningar görs endast på kvinnor, 
vilket ytterligare begränsar möjligheterna att generalisera slutsatser.  

Det är inte enbart forskning om de tre metaforerna som utmärks av kvali-
tativa fallstudier med begränsade möjligheter att empiriskt generalisera slut-
satser. Forskning om jämställdhet i akademin som helhet domineras av denna 
typ av studier. Förvisso har forskningsområdet om jämställdhet inom högsko-
lan vuxit kraftigt. T.ex. fann en bibliografi över området 158 titlar i Norden 
mellan 1995 och 2002. Det är alltså en stor mängd studier som har produce-
rats under en relativ kort tidsperiod. Den bibliografiska översikten konstaterar 
dock att mer omfattande studier eller studier som genomgått peer review en-
dast utgör en sjättedel av materialet. Framförallt saknas större empiriska arbe-
ten och arbeten med självständiga teoretiska ambitioner (Kyndel m.fl. 2003). 
Den övervägande delen av titlarna var opublicerade rapporter, publicerade 
rapporter med stark lokal anknytning eller skrifter av begränsad omfattning, 
”grå litteratur”. Dessa studier kännetecknas av att de inleds med statistik över 
riket och det egna lärosätet som visar den avsmalnande pyramiden och driver 
tesen ”ju högre, desto färre”. Därefter följer i regel resultatet av intervjuer med 
ett mindre antal kvinnliga forskare och resultaten redovisas kvalitativt, främst 
via citat (Kyndel m.fl. 2003). Ungefär 40 procent av materialet utgjordes vida-
re av det författarna kallar ”politiska texter, jämställdhetsplaner och liknande”, 
vilket utgörs av statliga utredningar, propositioner, riksdagsskrivelser, lagtexter 
och förordningstexter. Vad som utmärker forskningsområdet är därför inte 
enbart dess dominans av mindre omfattande kvalitativa studier, utan också att 
arbeten blandar empiriska studier och policyrekommendationer. Forskning 
om jämställdhet i högskolan tenderar således att präglas av otydliga gränser 
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mellan vad som är forskning och vad som är policy, eftersom det är ett politi-
serat område. 

För det andra kan avhandlingen ge teoretiska bidrag till diskussioner om 
jämställdhet inom akademin genom att införa högskolesystemets utformning 
som en möjlig förklaring till jämställdhet inom högskolan. Andra studier har 
avfärdat eller varit tveksamma till utbildningsreformers möjlighet att komma 
tillrätta med snedvridna mönster inom högskolan (Carnoy & Levin 1978, 
Mendiola 1989, Shavit m.fl. 2007, Shavit & Blossfeld 1993). I denna studie 
hävdas i motsats till dessa att förändringar i högskolesystemet kan tänkas på-
verka jämställdheten i högskolan. Den expansion av högre utbildning som 
skett i Sverige under 1990-talet antas ha haft påverkan på den könsmässiga 
sammansättningen i högskolan. Den ökade tillgängligheten som dessa föränd-
ringar innebär kan förväntas göra att könsobalansen utjämnas och kvinnors 
exit från akademin minskar. Att högskolans verksamhet blir tillgängligare för-
väntas innebära att det blir lättare för alla grupper att studera och arbeta på 
högskolan, vilket förväntas påverka även jämställdheten inom högskolan.  

För det tredje kan avhandlingen ge metodologiska bidrag genom att presen-
tera möjliga metodologiska alternativ till forskning om jämställdhet inom 
akademin. Frågor om hur jämställdhet kan studeras inom akademin har inte 
uppmärksammats i samma utsträckning som frågor om kvinnors underrepre-
sentation i högskolan. Eftersom denna avhandling har ambitionen att dels 
pröva nya förklaringar, dels pröva föreställningar i förhållande till högskolan 
som helhet aktualiseras frågor om hur jämställdhet kan studeras. Med av-
handlingens studier kommer därför jämställdhet inom akademin att studeras 
på andra sätt än vad som har varit konventionellt inom forskningsområdet. 
Det gäller inte minst hur de tre föreställningarna har operationaliserats. T.ex. 
brukar den avsmalnande pyramiden studeras utifrån aggregerade uppgifter, 
vilket döljer horisontella skillnader inom högskolan. För att uppmärksamma 
dessa skillnader kommer avhandlingen att undersöka könsbalansen inom aka-
demin på ett nytt sätt, som uppmärksammar skillnader vertikalt mellan nivåer 
och horisontalt mellan områden. Avhandlingens undersökningar förväntas 
därmed bidra med kompletterande mått på könsbalans inom akademin. 

För det fjärde kan avhandlingens teoretiska utgångspunkt och empiriska 
resultat ge bidrag till den politiska debatten om jämställdhet i högskolan. Enligt 
statsvetaren Herbert Tingsten (1896-1973) är en av statsvetenskapens uppgif-
ter att empiriskt pröva idéer och föreställningar som förekommer i den poli-
tiska diskussionen. I denna uppgift ingår att sprida kunskap om det politiska 
livet och granska politiska diskussioner i syfte att rationalisera dem (Beckman 
2006, Tingsten 1935). I politiska diskussioner finns föreställningar om empi-
riska förhållanden och hur dessa kan påverkas. Vetenskapliga studier kan bi-
dra med att pröva dessa föreställningar och förkasta eller modifiera dem. Sam-
tidigt är det möjligt att resultat från vetenskapliga studier kan överföras till de 
politiska diskussionerna (Björklund 2002, Popper 1983). Dessa två möjlighe-
ter finns när det gäller denna avhandling. Föreställningar om jämställdhet i 
akademin, som är så förekommande att de betraktas som självklara, kommer 
att empiriskt prövas, samtidigt som en ny förklaring till hur jämställdhet i 
akademin kan påverkas kommer att utvecklas och prövas. Med detta prövas 
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antaganden som inte enbart förekommer i vetenskapliga diskussioner, utan 
också i politiska diskussioner om jämställdhet. Därtill kommer också nya före-
ställningar om jämställdhetens orsaker att prövas. Hur man forskar om jäm-
ställdhet får återverkningar på hur man problematiserar underrepresentation 
av kvinnor och dess möjliga åtgärder. Att pröva nya förklaringar om jäm-
ställdhet i akademin kan därför ge bidrag till diskussionen om jämställdhet i 
akademin, men också till diskussionen om hur problem kan hanteras. Mer 
specifikt kan denna avhandling klarlägga huruvida högskolesystemets utform-
ning erbjuder möjligheter att påverka jämställdheten inom akademin.  

1.5 Avhandlingens disposition 
Avhandlingen skall undersöka om högskolesystemet påverkar jämställdhet i 
högskolan samt pröva generaliserbarheten hos tre bilder av jämställdhet i hög-
skolan. Avhandlingens upplägg är att inledningsvis presentera en idé som se-
dan prövas i följande kapitel. Avhandlingen är uppdelad i sju kapitel. Efter att 
i kapitel ett ha presenterat avhandlingens idé samt syfte och frågeställningar så 
kommer kapitel två att ge en översikt över forskningen om jämställdhet. Här 
argumenteras för att de teoretiska resonemang som finns i litteraturen om 
kvinnors underrepresentation inom högskolan utgår från osystematiska och 
ofullständiga förklaringsindelningar där allmänna uppfattningar blandas med 
vetenskapliga teorier. I kapitlet görs en systematisk kategorisering av de vanli-
gast förekommande förklaringarna till kvinnors underrepresentation inom 
högskolan. Kategoriseringen görs dels för att visa på avsaknaden av systemni-
vån när det gäller att förklara kvinnors underrepresentation i akademin, dels 
för att skaffa sig en bild av kunskapsläget inom området och få ett underlag 
för vidare forskning. I kapitlet diskuteras även undersökningarnas generaliser-
barhet, vilket visar på behovet av studier med möjlighet till generalisering. 

Efter de två inledande kapitlen följer fyra kapitel som prövar avhandlingen 
idé. I kapitel tre diskuteras och definieras den första beroende faktorn: köns-
balans. Hur man väljer att mäta vad som är jämställdhet är avgörande för vil-
ken bild som ges av jämställdhet i högskolan. I detta kapitel tas därför fram 
statistiska mått som kan användas för att mäta könsbalans som aspekt av jäm-
ställdhet, vilket är nödvändigt för att senare kunna pröva om högskolesyste-
met påverkar könsbalansen. Genom att utveckla nya mått på könsbalans prö-
vas också generaliserbarheten hos den vanligt förekommande bilden av aka-
demin som en avsmalnande pyramid. I kapitel fyra undersöks högskolesyste-
mets betydelse för könsbalansen. Den oberoende faktorn högskolesystemets 
utformning definieras och en modell konstrueras för att pröva dennas påver-
kan på könsbalans. I kapitel fem definieras och undersöks exit. I kapitlet un-
dersöks om kvinnor försvinner från akademin efter disputation samt om det 
finns olika orsaker till att män och kvinnor stannar eller lämnar högskolan. 
Genom att undersöka exit från akademin prövas även generaliserbarheten hos 
föreställningen om akademin som en läckande pipeline och hos metaforen om 
akademins svarta hål. I kapitel sex prövas om högskolesystemet påverkar exit, 
vilket innebär analyser av huruvida högskolesystemets utformning påverkar i 
vilken utsträckning män och kvinnor väljer att stanna i eller lämna akademin. 
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I kapitel sju görs en sammanhållen analys av högskolesystemets påverkan på 
jämställdhet i högskolan och behov av vidare forskning diskuteras. I avhand-
lingens sista kapitel sammanfattas även vilken metodologisk utveckling som 
kan ske inom forskningsområdet. Vidare kommer de empiriska resultatens 
och dess implikationer för arbetet med att förbättra jämställdhet att diskute-
ras. 
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2. EN TEORETISK ORDNING 

Forskning om jämställdhet i högskolan har vuxit fram ur flera discipliner, så 
som pedagogik, sociologi och statsvetenskap. Försöken att besvara frågan om 
varför kvinnor är underrepresenterade i högskolan är många och av skiftande 
förklaringsstyrka. Indelningarna av de olika förklaringarna till bristen på jäm-
ställdhet i akademin är ibland diffusa och det är oklart hur dessa förhåller sig 
till varandra. Detta gör forskningsområdet svårt att överblicka och medverkar 
antagligen till att undersökningar begränsar sig till vissa perspektiv. I teoretis-
ka resonemang om kvinnors underrepresentation inom högskolan är ofta in-
delningarna av förklaringarna till denna underrepresentation osystematiska 
och ofullständiga, där allmänna uppfattningar blandas med vetenskapliga teo-
rier utan någon genomgående röd tråd.8 

I detta kapitel görs en genomgång av förklaringar till kvinnors underrepre-
sentation inom akademin. Den utgår från en egen kategorisering av förklar-
ingar till bristen på jämställdhet i akademin. I kapitlet kommer det att disku-
teras vad olika studier hävdar är orsaken till ojämställdhet inom akademin 
samt vilka problem och begränsningar som finns med de studier som gjorts. 
Kapitlet syftar dock inte till att utveckla en analysmodell för avhandlingens se-
nare delar. Ambitionen är snarare att göra en genomgång av förklaringar till 
kvinnors underrepresentation som är så heltäckande som möjligt när det gäller 
svenska studier över jämställdhet i högskolan. Även flera internationella studi-
er, som bedömts vara relevanta för att förklara underrepresentation i högsko-
lan inkluderas, eftersom en ambition är att sätta den svenska forskningen om 
jämställdhet i högskolan i ett internationellt och tvärvetenskapligt perspektiv. 
I vissa fall finns det begränsat med svenska studier och då diskuteras endast 
det bidrag den internationella forskningen kan ge. I andra fall kan internatio-
nell forskning på området p.g.a. alltför stora olikheter tänkas vara mindre rele-
vant för situationen i Sverige, och då kommenteras även detta.  

––––––––– 
8 Med teori avses här ett system som består av premisser och antaganden om t.ex. samband utifrån 

vilka det går att formulera förväntningar och förklarande hypoteser. I en teori kan olika förklaringar 
ingå. Förklaringar har en idé om kausalitet, d.v.s. om hur X påverkar Y. 
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2.1 Tidigare forskning 
Forskning om jämställdhet i högskolan kännetecknas av att vara ett flerveten-
skapligt område, som sedan 1970-talet har intresserat forskare från sociologi, 
statsvetenskap, pedagogik och psykologi. Forskningsområdet har tagit intryck 
av olika områden så som nationalekonomisk teori (Becker 1985, Blackaby 
m.fl. 2005), genusteori (Hirdman 2003, SOU 1995:110) och organisationste-
ori (Acker 1992, Moss-Kanter 1977). Forskningen på området kan också re-
lateras till den omfattande forskningen om jämställdhet på arbetsmarknaden, 
ekonomisk forskning om löneskillnader och forskning om kvinnor i ledande 
positioner. Få studier om jämställdhet i högskolan väljer dock att ta in teorier 
från andra discipliner än den egna vilket leder till teoretiska begränsningar i de 
enskilda studierna. De olika disciplinerna har därför gett olika bidrag till 
forskning om jämställdhet i akademin. 

Organisationsforskning har på flera sätt bidragit till forskningen om jäm-
ställdhet i högre utbildning. Högskolan, liksom andra organisationer, kan be-
traktas som historiska och kulturella konstruktioner, vilka påverkas av kön. 
Det finns en tydlig koppling mellan forskning om kön i akademin och forsk-
ning om kön i organisationer. En rad forskare hävdar att det finns en könsdi-
mension i de flesta organisationer som verkar till männens fördel (Acker 
1990, Burell 1992, Wahl 1992). Enligt Acker (1998) bidrar kön till att påver-
ka de processer, praktiker, symboler och den maktfördelning som känneteck-
nar det sociala livet. Det finns därför en genusdimension i de underliggande 
strukturer som bär upp organisationer och som bidrar till att reproducera 
könsskillnader och ojämlikheter. Från organisationsforskning kommer även 
teorier som betonar antalet kvinnors betydelse i organisationen (Moss-Kanter 
1977). Sammantaget fokuserar organisationsforskning på organisationsnivån, 
vilket innebär en risk att den missar betydelsen av individuella val och faktorer 
som finns utanför organisationen (Wolff 1977). 

Genusforskningen och feministiska teorier har bidragit till fältet med teorier 
om patriarkala strukturer och samhällets genusordning som visar hur etablera-
de föreställningar om kvinnligt och manligt genomsyrar vårt tänkande och 
präglar även den akademiska organisationen (Acker 1987, 1992). Genussy-
stemet innebär att mannen utgör normen i samhället och att det manliga och 
kvinnliga hålls isär (Hirdman 2003). Teorier hämtade ur genusforskning häv-
dar att kvinnornas underordning i det rådande genussystemet kan förklara de-
ras underrepresentation inom högskolan. Genusforskningen tar sin utgångs-
punkt i föreställningen att det finns en strukturell könsmaktordning. Forsk-
ningsområdet har dock kritiserats just för att detta är en utgångspunkt och 
inte en slutsats som dras baserad på empiriska resultat. Kritiken mot genus-
forskning har dessutom handlat om den ensidigt strukturella ansatsen liksom 
om områdets oförmåga att visa på hur strukturer reproduceras (Rothstein 
1999). 

Forskning om karriärutveckling inom högskolan har även tagit intryck av 
forskningen om könsskillnader på arbetsmarknaden (Blackaby m.fl. 2005, SOU 
1997:87, SOU 2004:43). Inom nationalekonomi har forskare försökt förklara 
det faktum att kvinnors ekonomiska position när det gäller inkomst eller kar-
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riärutveckling är sämre än mäns och att det finns en tendens att kvinnor 
segregeras till vissa områden. Detta är en situation som gäller i alla länder där 
jämförbara data finns att tillgå (Polachek & Siebert 1993:137). Löneskillnader 
mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden och skillnader i karriärutveck-
ling har inom nationalekonomi förklarats av humankapitalteorin. Utbildning 
på högskolenivå ses som en investering som innebär att uppoffringar görs av 
individer för att få kunskap och humankapital, vilket i sin tur ger produktivi-
tetsökningar för arbetsgivare alternativt en signal om möjlig produktivitets-
höjning (Arrow 1973, Hungerford & Solon 1987, Jaeger & Page 1996) som 
kan medföra en högre lön (Polachek & Siebert 1993:19). När individerna väl-
jer utbildning och yrke antas de jämföra intäkter och kostnader för olika alter-
nativ. Enligt humankapitalteorin minskas individens humankapital genom 
karriäravbrott vilket kan leda till lägre lön. Humankapitalteorin kopplar arbete 
och lön till deltagande i arbete under hela livet och eftersom kvinnor använder 
mer tid till hem och barn samtidigt som degör fler karriäravbrott är deras för-
väntade vinst lägre (Polachek & Siebert 1993:157). Humankapitalteorin häv-
dar alltså att det är kvinnors egenskaper, val och familjesituation som påverkar 
att kvinnor och män har olika löner. Kvinnor antas vara mer familjeorientera-
de och prioritera hem och barn i högre utsträckning än män. Därför skaffar de 
sig lägre utbildning och söker sig till arbeten som är mindre krävande (Becker 
1985, Dobson 1997, Ward 2001).9 Humankapitalteori utgår från individens 
preferenser och rationella val, men begränsas av att den inte förklarar hur pre-
ferenser formas. Bortsett från det problematiska med antagandet om indivi-
ders rationalitet stöter humankapitalteorin även på problem när den konfron-
teras med verkligheten, eftersom den stämmer dåligt med det faktum att 
kvinnor i västvärlden idag har hög utbildning men att löneskillnader består.  

2.2 Utgångspunkter för en kategorisering  
Det finns olika benämningar på teorier om kvinnors underrepresentation 
inom högskolan och på arbetsmarknaden. Ekonomer gör ofta en uppdelning 
utifrån utbud och efterfrågan (Polachek & Siebert 1993). Utbudssidan handlar 
om i vilken utsträckning kvinnor står till förfogande för arbetsmarknaden (ge-
nom utbildnings- och familjerelaterade val), medan efterfrågan handlar om 
huruvida kvinnor efterfrågas på arbetsmarknaden eller om de stöter på hinder 
eller diskrimineras. Andra modeller väljer att fokusera på brister hos kvinnor, 
genom att hävda att deras beteende inom akademin är annorlunda än mäns, 
respektive på skillnader i omvärldens beteende mot kvinnor, vilket istället säger 
att det är akademin som behandlar kvinnor annorlunda än män (Sonnert & 
Holton 1995a:9). Ytterligare en uppdelning görs av Acker (1987, 1992) som 
grupperar förklaringar till den låga andelen kvinnor i akademin utifrån inrikt-

––––––––– 
9 En variant på humankapitalteori är signalteori som säger att utbildning, t.ex. på högskolenivå, ger en 
blivande arbetsgivare information om en möjlig produktivitetshöjning, om intresse hos individer för 
förkovran, förändringsbenägenhet e.t.c. (Arrow 1973, Jeager & Page 1996, Hungerford & Solon 
1987). 
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ningar inom feministisk teoribildning (liberalfeminism, socialistisk feminism 
och radikalfeminism). Dessa indelningsgrunder blir dock både grova och 
otydliga eftersom varje grupp innefattar så många förklaringar av olika slag 
och på olika analysnivåer. 

De indelningar som görs har alla någon form av uppdelning i struktur eller 
aktör (diskriminering eller självselektion). Däremot råder det genomgående en 
otydlighet om var i systemet problemet ligger; är det är ett inomakademiskt 
fenomen eller ett samhällsrelaterat fenomen? För att skapa en indelnings-
grund till förklaringar till kvinnors underrepresentation i högskolan kommer 
här att göras en uppdelning baserad på analysnivå: på vilken nivå söks förklar-
ingar (aktör eller struktur) vilket följer det mönster som tidigare indelningar 
använt. Till detta kommer dessutom en uppdelning att göras utifrån system-
placering: Var i systemet söks förklaringar (intern eller externt)? 

Analysnivå – aktörer eller strukturer 
Trots olika benämningar så kan de flesta teorier inom fältet först och främst 
renodlas till att antingen handla om huruvida strukturer är avgörande eller om 
aktörer gör egna val. Förklaringar till kvinnors underrepresentation tar således 
i olika grad fasta på självselektion eller på diskriminering. Med diskriminering 
avses här att en person blir sämre behandlad än en annan person utifrån sin 
könstillhörighet (Diskrimineringsombudsmannen 2009). Förklaringar som är 
inriktade på självselektion hävdar att det är kvinnornas egna val som gör att de 
är underrepresenterade. Det kan t.ex. handla om vilka områden kvinnor väljer 
att utbilda sig inom eller att de väljer att ägna mer tid än män åt familjen. 

Denna dimension kan härledas ur tidigare forskning om jämställdhet i 
akademin (Sonnert & Holton 1995a). Utifrån ett aktör–strukturperspektiv är 
båda dessa typer av förklaringar nödvändiga för att förstå fenomenet eftersom 
ömsesidigheten mellan aktörer och strukturer är grundläggande för samhälls-
teori. Aktörer finns alltid i strukturer. Sociala fenomen skapas av individen, 
men när flera individer är i kontakt med varandra uppstår en samhällsstruktur. 
Aktörer kan ha stor eller liten möjlighet att handla, men möjligheten att 
handla finns alltid (Giddens 1979). Aktörer och strukturer befinner sig i sam-
spel, vilket innebär att samhällsstrukturer har skapats av aktörer och kan också 
ändras av aktörer (Lundquist 2007:115). Underliggande strukturella mönster 
gör att många val i själva verket är ett uttryck för samhällets normer och vär-
deringar. Utifrån ett sådant perspektiv kan könsrollsmönster ses som en kon-
sekvens av att kvinnor och män har till synes givna roller att spela i livet och 
arbetslivet, vilka bestäms av allmänna förväntningar som finns på båda könen i 
deras egenskaper av yrkesarbetande, medborgare, make/maka, förälder, fors-
kare etc.  

Trots att både aktörer och strukturer förekommer tillsammans så går de att 
skilja åt analytiskt (Archer 1996), vilket gör det möjligt att göra en uppdelning 
och kategorisering av förklaringar till kvinnors underrepresentation i högsko-
lan. Här kallas de aktörsinriktade förklaringarna för individorienterade förklar-
ingar. Det innebär att denna förklaringstyp tar sikte på individens egna val. 
Dessa kan sedan vara mer eller mindre styrda av samhälleliga normer och vär-
deringar. Här finns förklaringar som menar att kvinnor väljer bort karriär och 
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att de tackar nej till erbjudanden. Individorienterade förklaringar kan använ-
das för att förklara underrepresentation av kvinnor både innanför och utanför 
högskolan. Denna typ av förklaringar är vanligt förekommande inom den all-
männa debatten, speciellt kring diskussioner om kvinnor i företagsstyrelser där 
den låga andelen kvinnor ofta förklaras med att det inte finns några kvinnor 
att välja in. Denna typ av förklaringar befinner sig på individnivå.  

Strukturorienterade förklaringar hävdar att kvinnorna genom en rad olika 
barriärer, medvetna eller omedvetna, förhindras att göra akademisk karriär i 
den utsträckning de kunde eller borde. De strukturer som verkar hindrande på 
kvinnors karriär har dock skapats av individer och kan därmed förändras. 
Strukturorienterade förklaringar kan finnas på organisationsnivå eller system-
nivå. 

Placering i systemet - interna och externa faktorer 
En annan fråga gäller om bristen på jämställdhet förklaras med hänvisningar 
till det som sker inom akademin eller till det som kommer utifrån. Utifrån en 
systemteoretisk ansats kan politiska system ses som öppna eller slutna (Easton 
1965). Slutna system kan endast påverkas inifrån, medan öppna system kan 
påverkas av omgivningen utanför (Easton 1965:18). Många av förklaringarna 
till kvinnors underrepresentation i akademin är inomakademiska. De pekar ut 
orsaker inom akademin som förklaring till bristen på jämställdhet. Dessa för-
klaringar är mer orienterade mot akademin som ett slutet system. I denna av-
handling är istället utgångspunkten att högskolesystemet är ett öppet system 
som kan påverkas utifrån, vilket innebär att förklaringar till brist på jämställd-
het bör sökas både inom systemet och utanför systemet, där exempel på inter-
na faktorer är den akademiska organisationen och den akademiska karriärpro-
cessen. De externa förklaringarna kan t.ex. vara forsknings- och utbildnings-
politiken eller arbetsmarknadens struktur.  

För att kategorisera förklaringarna till kvinnors underrepresentation i hög-
skolan görs en uppdelning av 1) analysnivå (individnivå respektive strukturni-
vå) och 2) systemplacering (interna och externa förklaringar). Tillsammans 
skapar denna uppdelning fyra typer av förklaringar som presenteras i tabell 2.10 

 

––––––––– 
10 En tidigare version av kategorisering av förklaringar till kvinnors underrepresentation i akademin 

har presenterats i Silander (2005) samt i Lindberg, Riis & Silander (2005). 
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Tabell 2. Indelning av förklaringar till underrepresentation av kvinnor inom 
den svenska högskolan 

2.3 En kategorisering av förklaringar till kvinnors un-
derrepresentation i akademin 

2.3.1 Individorienterade förklaringar  
Förklaringarna i kategori ett har gemensamt att de på något sätt handlar om 
att kvinnor själva väljer bort karriär, antingen genom att välja en viss typ av 
områden eller att välja att inte söka anställning, befordran, kompetensutveck-
ling eller finansiering i samma utsträckning som män. De interna individori-
enterade förklaringarna kan delas in i fyra dimensioner: utbildningsval, sökbe-
teende, hur män och kvinnor agerar inom ramen för den akademiska rollen 
samt att stanna eller lämna akademin. 

Utbildningsval 
Kvinnor har i Sverige haft formell möjlighet att studera vid universitet sedan 
1873 och utgör i dag i Sverige, liksom i många andra länder, en majoritet av 
de studerande vid universitet och högskolor (Stanfors 2007). Att välja univer-
sitetsstudier är därför inte den kritiska punkten utan snarare vilka områden 
kvinnor och män väljer att utbilda sig inom. En potentiell förklaring till kvin-
nors underrepresentation i högskolan är att kvinnor och män gör olika val, 
som inte ger samma möjligheter till forskning och meritering. T.ex. att kvin-
nor väljer att utbilda sig och forska inom vissa (typiskt kvinnliga) områden. 
(jmf kopplingen till systemförklaringar) 

Mycket av den tidiga forskningen om kvinnor vid universitetet handlade 
om att förklara den låga andelen kvinnor på högre nivåer inom naturvetenskap 
och teknik. En vanlig förklaring var att kvinnor på ett tidigt stadium i utbild-
ningen valde bort matematikkurser vilket hindrade dem från att längre fram i 
utbildningen välja en naturvetenskaplig inriktning. Det var i detta samman-
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hang som metaforen om utbildningssystemet som en pipeline myntades 
(Berryman 1983). Föreställningen är att ju fler kvinnor som kommer in i det 
akademiska systemet i den ena änden, desto fler skall även komma ut i den 
andra. Det låga antalet kvinnor inom högskolan som var rådande vid tiden för 
studien, förklarades enligt Berryman av att det har funnits för få kvinnor i re-
kryteringsunderlaget, eftersom kvinnorna själva väljer bort en karriär inom na-
turvetenskap och teknik genom att välja bort matematik tidigt. Detta har se-
dan fått genomslag på högskolan generellt och de låga kvinnoandelarna ses 
som ett arv från historien snarare än som ett resultat av samtida mekanismer. 
De låga kvinnoandelarna ses som en fördröjningseffekt som det finns begrän-
sad möjlighet att påverka på kort sikt. Om kvinnorna väljer bort en karriär 
inom högre utbildning är lösningen på problemet med jämställdhet att sätta 
in åtgärder för att locka dem till högre studier, speciellt inom naturvetenskap 
och teknik, vilket var Berrymans policyrekommendation. Pipelinen var en in-
novation då den introducerades, eftersom den möjliggjorde empirisk analys av 
en hel process istället för att bara fokusera på, som forskning dittills gjort, en-
staka steg. En nordisk version av pipelinehypotesen formulerades av Ståhle 
(1997) i form av en eftersläpningshypotes: kvinnoandelen av de högre positio-
nerna som kan iakttas vid en viss tidpunkt är avhängig kvinnoandelarna i de 
utbildningar (företrädesvis forskarutbildningar) som möjliggjorde vägen till 
dessa positioner (Ståhle 1997). Denna hypotes får emellertid ses som falsifie-
rad vad gäller svenska förhållanden, då det är dubbelt så stor chans för en man 
som för en kvinna att bli professor (Högskoleverket 2006a). Det finns dock 
studier som stöder pipelinehypotesen genom att de har funnit att ingen faktor 
bättre kan förklara andelen kvinnor inom akademins olika områden än ande-
len kvinnor som disputerat inom dessa (Kulis, Sicotte & Collins 2002). 

Pipelinemetaforen har kritiserats av flera, både teoretiskt och empiriskt 
(Allen & Castleman 2001, ETAN 2000, Henningsen & Højgaard 2002, 
Schiebinger 1999, Xie & Shauman 2003). Dels har antagandet om automatik 
kritiserats, d.v.s. att om bara kvinnors andel av rekryteringsbasen är tillräckligt 
stor så kommer deras andel även automatiskt att öka inom de högre nivåerna. 
Detta förutsätter i så fall att inga andra hinder ligger i vägen. Dels har den 
kritiserats för den passivitet som ligger i antagandet om att tillgången på per-
sonal är svår att påverka. Universiteten har i själva verket relativt stor kontroll 
över tillgången på akademisk arbetskraft genom hur doktorander väljs och 
stöds under forskarutbildningen samt hur personal anställs (Allen & Castle-
man 2001:154). I det svenska systemet kan detta styras t.ex. genom antagning 
av doktorander och genom utformandet av anställningsprofiler. Pipelinemeta-
foren har dessutom kritiserats för att vara baserad på antagandet att kvinnor 
skall anpassa sig till akademins manliga villkor och för att den inte bidrar till 
förståelse för hur strukturer och institutioner påverkar kvinnors villkor 
(Schiebinger 1999). Ytterligare ett problem med pipelinemodellen är att den 
inte anses ta hänsyn till möjligheten till senare inträde, återinträde eller möj-
ligheten att gå in och ut ur pipelinen och på så sätt inte tar hänsyn till andra 
faktorer i livet såsom familjebildning (jmf Xie & Shauman 2003).  

Bortsett från de teoretiska invändningar som kan göras mot pipelineför-
klaringen är det ett empiriskt problem att den i princip hävdar att kvinnor är 
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underrepresenterade i högskolan därför att för få kvinnor har valt att utbilda 
sig och därför finns det ingen bas att rekrytera ifrån till de högre karriärnivå-
erna. Om kvinnor bara väljer utbildning så kommer underrepresentationen att 
försvinna. Detta stämmer inte eftersom kvinnor utgör en majoritet av studen-
terna inom högre utbildning och ändå är underrepresenterade på högre posi-
tioner. Det stämmer dessutom dåligt på de naturvetenskapliga och tekniska 
ämnena. En av pipelinemodellens föreställningar, att den låga andelen kvin-
nor inom naturvetenskap och teknik orsakas av att flickor presterar sämre i 
och är mindre intresserade av matematik (Xie & Shauman 2003:32) och där-
för inte skaffar sig behörighet inom dessa ämnen, har vid empiriska studier vi-
sat sig stämma dåligt. Könsskillnader i prestation är små och dessa kan inte 
förklara könsskillnader senare i karriären (Corell 2001, Xie & Shauman 
2003).  

Pipelinen har senare ändrats till att kallas för en läckande pipeline (”leaky 
pipeline”), eftersom kvinnorna tycks läcka ut på vägen, men även denna modi-
fierade bild har problem. Exempelvis har studier inom medicin visat att aka-
demin som en ”läckande pipeline” inte är en rättvisande bild. Kvinnor försvin-
ner inte ut från forskningen för varje akademisk grad, utan när tidsperspektiv 
och rekryteringsbas beaktas så är kvinnor jämställt representerade på varje 
akademisk grad (Fridner 2004:119). Däremot tycks de få det svårare än män 
att avancera efter disputation (Fridner 2004). Det finns också stora könsskill-
nader mellan kvinnor och män i synen på ämnesval och framtida karriär vilket 
kan bidra till att förklara karriärval (Corell 2001, Xie & Shauman 2003:70f). 
Idag väljer kvinnor högre studier i större utsträckning än män, men de väljer 
områden där det är svårare att göra en akademisk karriär. Män och kvinnor 
gör utbildnings- och yrkesval som leder till att de hamnar inom olika yrkes-
områden. Män och kvinnor går olika vägar i högskolan, där männen oftare 
väljer teknisk utbildning och kvinnor oftare väljer utbildningar som förbereder 
för arbeten inom vård, skola och omsorg (Foreng 2005). De segregerade ut-
bildningsvalen skapar en horisontell könsobalans inom högskolan som är 
högst påtaglig och som möjligen även kan bidra till att förklara underrepre-
sentation av kvinnor.  

I denna grupp av förklaringar är den underliggande orsaken till kvinnors 
underrepresentation att de väljer fel. Policyrekommendationerna blir utifrån 
denna teoretiska utgångspunkt att få fler kvinnor att välja det tekniska och det 
naturvetenskapliga området. Varför väljer kvinnor då fel? Humankapitalteorin 
förklarar skillnader i utbildningsval med att kvinnor väljer utifrån att det fram-
tida arbetet skall vara förenligt med hem och familj (Hakim 1996) eller att 
kvinnor söker sig till jobb som för med sig lägre ”straff” orsakade av karriärav-
brott (Polachek & Siebert 1993). Utifrån ett socialisationsteoretiskt perspektiv 
går det att kritisera humankapitalteorins antagande om rationella val. Utbild-
ningsval görs oftast redan i lägre tonåren och frågan är om kvinnor verkligen 
planerar så rationellt för familj vid den tidpunkten; troligare är då att det är 
samhällets normer för vad som är traditionella kvinnoyrken som påverkar.  

Ett utbildningsval som kan förklara underrepresentation av kvinnor högre 
upp i den akademiska karriären är det som handlar om att välja att påbörja 
och slutföra en forskarutbildning. Det är något vanligare att män påbörjar 



27 

forskarutbildning än kvinnor – drygt nio procent av män med akademisk 
grundexamen respektive fem procent av kvinnorna. Detta förklaras delvis av 
mäns och kvinnors horisontellt olika utbildningsval. Kvinnor studerar ofta på 
vårdutbildningar och på lärarutbildningar, där antalet ”platser” i forskarutbild-
ningen är få i jämförelse med antalet ”platser” i grundutbildningen, och har 
därmed begränsade möjligheter att fortsätta till forskarutbildning. Högskole-
verket har dessutom visat att ytterligare snedfördelning uppstår i samband 
med övergången till forskarutbildning (Högskoleverket 2008). Fortfarande är 
det dock så att andelen forskarutbildade kvinnor är betydligt högre än andelen 
kvinnor på nivåer högre upp i högskolan (Silander 2005).11  

Avslutningsvis går det att konstatera att akademin inte fungerar som en 
pipeline där lösningen på problemet med brist på jämställdhet är att utbilda 
fler kvinnor. Metaforen om en läckande pipeline illustrerar detta. Frågan är 
dock hur detta läckage ser ut (Var läcker den och vilka läcker ut?) och vad som 
påverkar läckaget. Frågan om pipelinens läckage i form av att välja ett arbete 
utanför akademin kommer att behandlas i kapitel fem och sex. 

Sökbeteende 
En vanligt förekommande uppfattning är att kvinnor söker akademiska an-
ställningar och forskningsmedel i mindre utsträckning än män. Uppfattningen 
bottnar i en föreställning om att kvinnor har sämre självförtroende eller är 
mindre konkurrensinriktade än män (Barres 2006). Ett fenomen som förkla-
ras med biologiska faktorer, strukturella faktorer eller av socialisation 
(Alvesson & Billing 1997, Berk 1998). 

Svenska undersökningar på 1990-talet visade att kvinnor söker bidrag till 
forskning i mindre utsträckning än män (SOU 1996:29). Senare studier har 
visat att detta har ändrats. Norska undersökningar har visat att andelen kvin-
nor som söker anställningar har ökat och 2001 utgjorde kvinnor 30 procent av 
sökande till att bli befordrad professor, vilket motsvarade deras andel av anta-
let førsteamanuensis (docent) i Norge (Henningsen & Højgaard 2002, Hovd-
haugen m.fl. 2004). Även liknande studier i Sverige visar på små skillnader i 
sökbeteende mellan män och kvinnor. I en undersökning av tre fakulteter vid 
Göteborgs universitet relateras andelen kvinnor bland sökande till lektor och 
professor till andelen kvinnor av de disputerade under en tioårsperiod. Jämfö-
relsen visade att andelen kvinnor var ungefär samma i de två grupperna (Mark 
2003). Uppföljningen av den svenska befordringsreform som beslutades 1998 
uppvisade ett liknande resultat, nämligen att kvinnorna var något underrepre-
senterade bland de personer som sökte befordran till lektor och professor men 
skillnaden var liten (Abrahamsson m.fl. 2003).  

Glappet mellan könen tycks ha minskat även när det gäller ansökningar 
om forskningsmedel. År 1993 studerade Anita Nyberg ansökningar och be-
viljning av ansökningar till dåvarande forskningsråden utifrån ett könsper-

––––––––– 
11 Undersökningar från Australien har pekat ut denna humankapitalfaktor, d.v.s. att kvinnor i lägre 

utsträckning än män har doktorsexamen, som en orsak till den låga andelen kvinnor på högre posi-
tioner vid australiensiska universitet (Probert 2005). 
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spektiv. Hon konstaterade då att andelen kvinnor som söker forskningsmedel 
är lägre än andelen disputerade kvinnor (Nyberg 1993). Detta har förändrats 
och senare studier av ansökningar till vetenskapsrådet visar att ansökningarna 
från kvinnor motsvarar ungefär deras andel av de potentiella sökande 
(Vetenskapsrådet 2007). Slutsatsen är därför att könsskillnaderna i sökbeteen-
de idag är små. 

Kvinnor och mäns prioriteringar inom den akademiska rollen 
En annan förklaring till att kvinnor är underrepresenterade inom högskolan 
handlar om att män och kvinnor gör olika prioriteringar i sina yrkesroller, vil-
ket påverkar kvinnors karriärutveckling negativt. Det finns i sin tur olika för-
klaringar till varför kvinnor och män prioriterar olika. En är att kvinnor har 
sämre självförtroende än män, en annan att kvinnor är mindre riskbenägna, 
mindre abstrakta och mer känslosamma och att detta gör dem mindre benäg-
na att utsätta sig för konkurrens (Mansfield 2006). Ytterligare en är att män 
och kvinnor helt enkelt har olika intressen och olika erfarenheter och därför 
väljer att göra olika saker (Sax m.fl. 2002:436). 

År 1979 gjorde amerikanska nationella forskningsrådet en studie över 
diskriminering av kvinnor i den amerikanska akademin. Slutsatsen var att 
kvinnor var underrepresenterade i akademin för att de diskriminerades. Som 
svar på detta hävdade Jonathan Cole i en studie från 1979 att den låga andelen 
kvinnor inte förklarades av diskriminering utan av att kvinnors vetenskapliga 
publikation var mindre än mäns och därför innehade kvinnor färre positioner 
(Cole 1979), ett fenomen som benämns ”the productivity puzzle” (Cole & 
Zuckerman 1984). Att kvinnor publicerar mindre än män är fastslaget i en rad 
studier (Cole & Zuckerman 1984, Cole m.fl. 1991, Zuckerman m.fl. 1991). 
Frågan är då varför kvinnor publicerar mindre. Xie och Shauman (1998) har 
visat att kvinnor publicerar mindre därför att de i mindre utsträckning befin-
ner sig i en situation som gynnar publicering, vilket visas av att nettoskillna-
derna mellan könen är små när man kontrollerar för faktorer som familjesitua-
tion, position och resurser (Sax m.fl. 2002, Xie & Shauman 1998:863, Xie & 
Shauman 2003:192). Enligt dessa resultat är det alltså skillnader i personlig 
situation, strukturell position och tillgång till stödjande resurser som förklarar 
kvinnors lägre publiceringsgrad. Frågan om varför kvinnor befinner sig i situa-
tioner som missgynnar publicering kvarstår därmed. Det är inte bara antalet 
publiceringar som skiljer sig mellan män och kvinnor utan också graden av 
samarbete. Kvinnor samarbetar i mindre utsträckning och är oftare än män en-
samförfattare. Män väljer att arbeta med män och kvinnor med kvinnor 
(Boschini & Sjögren 2006).  

Könsskillnaderna i publicering har dock minskat avsevärt sedan de första 
undersökningarna gjordes på 1970-talet (Kyvik & Teigen 1994, Sax m.fl. 
2002, Xie & Shauman 2003:192). I Sverige har Vetenskapsrådet undersökt 
publiceringsmeriter inom medicin, naturvetenskap och teknik, och då endast 
funnit små könsskillnader (Vetenskapsrådet 2007:45). Någon heltäckande 
studie av publicering utifrån ett könsperspektiv har däremot inte gjorts i Sve-
rige. 
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Kvinnor och män gör dessutom olika prioriteringar inom ramen för den akade-
miska rollen. Studier har visat att kvinnor lägger proportionellt mer tid på ar-
bete utanför institutionen, på sakkunnigutlåtanden och andra bedömnings-
uppdrag än män (Hovdhaugen m.fl. 2004). Eftersom andelen kvinnor inom 
universitet och högskolor fortfarande är lägre än andelen män, men kraven på 
jämställdhet är höga, så kan det innebära att kvinnor i högre utsträckning än 
män belastas med arbete i nämnder, bedömargrupper och sakkunniguppdrag.  

Att kvinnliga forskare i högskolan ägnar mer tid åt undervisning än  
forskning brukar anges som en viktig förklaring till varför kvinnor inte avan-
cerar lika fort som männen inom forskningssystemet (Acker & Feuerverger 
1996, Becher & Trowler 2001:149ff, Blackaby m.fl. 2005, Castleman m.fl. 
1995, Hovdhaugen m.fl. 2004:51) Bagihole (1993) menar att de kriterier som 
styr avancemang och befordran i den akademiska karriären begränsas till antal 
publiceringar och att de missgynnar kvinnor som väljer att ägna sig åt under-
visning och studentsociala aktiviteter (Bagilhole 1993).  

Frågan är då om kvinnor ägnar mer tid åt undervisning och mindre tid åt 
forskning än män gör. Skillnader har iakttagits vid studier i Norge och Stor-
britannien som visat att kvinnor är överrepresenterade på undervisningstjäns-
ter (Bagilhole 1993, Halversen 1999, Waagene m.fl. 2007). Det finns där-
emot inga svenska undersökningar som tyder på att det är så. Resultatet av en 
arbetstidsundersökning som gjordes på undervisande och forskande personal 
inom svenska högskolan 2000 visar att män och kvinnor ägnar lika stor del av 
sin tid åt forskning och utveckling respektive undervisning och annat 
(Statistiska centralbyrån 2002). Ett liknande resultat erhölls efter en under-
sökning vid Lunds universitet (Holmström & Nilsson-Lindström 2008). 
Skillnader finns däremot mellan olika tjänstekategorier, men inte mellan kön 
(Statistiska centralbyrån 2002). Även en undersökning från Australien hittade 
endast små skillnader i undervisningsbelastning mellan män och kvinnor 
(Probert 2005), vilket sammantaget ger ett blandat resultat. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det akademiska systemet främst 
premierar forskning och publicering. Internationella undersökningar har visat 
att kvinnor publicerar mindre än män, men också att glappet mellan könen 
har minskat med tiden och att det sjunker då andra faktorer tas med i bilden. 
Det går därför inte att dra slutsatsen att kvinnor är underrepresenterade i aka-
demin för att de publicerar mindre utan att samtidigt ställa sig frågan varför 
de publicerar mindre. Det kan samtidigt konstateras att heltäckande svenska 
studier av män och kvinnors publiceringsgrad saknas. Kvinnor och män prio-
riterar olika inom ramen för den akademiska rollen, men det finns inga svens-
ka undersökningar som stödjer att kvinnor skulle ägna sig mer åt undervisning 
än män gör (däremot finns internationella undersökningar som stödjer denna 
tes se Bagilhole 1993, Halversen 1999, Probert 2005, Waagene m.fl. 2007). 
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Att välja bort akademin 
En vanlig metafor är den om akademin som en avsmalnande pyramid där an-
delen kvinnor bland grundutbildningsstudenterna är hög men där kvinnorna 
blir färre och färre högre upp i den akademiska hierarkin. Ett sätt att tolka 
den avsmalnande pyramiden är att dra slutsatsen att kvinnorna lämnar aka-
demin. I de nordiska länderna har diskussionen om jämställdhet inom akade-
min präglats av uppfattningen att kvinnor tycks försvinna från akademin. Un-
dersökningar i Finland talar om akademins ”svarta hål”, dit kvinnor försvinner 
efter disputationen (Academy of Finland 1998). Vad som åsyftades i studien 
var att kvinnor efter disputation inte återfanns på högre positioner inom aka-
demin eller inom forskningsinstituten. 

Uppfattningen att kvinnor väljer att lämna akademin bygger oftast på 
grundantagandet att akademin upplevs som negativ av kvinnor och att de där-
för söker sig till en bättre arbetsmiljö utanför. Anledningarna till att kvinnor 
lämnar kan vara att de inte får jobb inom akademin, att de inte trivs, att de får 
bättre erbjudanden utifrån, eller att de hindras i det akademiska arbetet av fa-
miljeåtaganden. Den första och andra förklaringen, att de inte får jobb eller 
att de inte trivs på sin arbetsplats, är nära förbunden med teorier om diskrimi-
nering som hävdar att kvinnor diskrimineras vid tillsättningar eller väljer att 
lämna akademin för att den diskriminerar kvinnor (SOU 1995:110).  

Det finns ett fåtal studier gjorda på varför personer väljer att lämna eller 
stanna i akademin. Husu (2001) gör i sin avhandling en mindre undersökning 
av kvinnliga professorer som valt att stanna respektive lämna akademin. Un-
derlaget är dock litet och inga jämförelser görs med gruppen män varför det är 
omöjligt att dra slutsatser om skillnader mellan könen (Husu 2001: 293ff). 
Även de flesta andra internationella studier som gjorts på personer som har 
valt att lämna akademin har främst varit kvalitativa intervjuundersökningar 
baserade på ett material bestående av relativt få personer (jmf Aisenberg & 
Harrington 1988, Sonnert & Holton 1995b). De flesta studier utgår på ett el-
ler annat sätt från att kvinnor lämnar akademin för att deras familjeåtaganden 
är tunga och hindrar dem att göra en krävande akademisk karriär (Bagilhole 
1993, Finkel & Olswang 1994, Finkel & Olswang 1996, Mason & Goulden 
2002, Mason & Goulden 2004, Williams 2005, Sax m.fl. 2002, Stolte-
Heiskanen 1991). Dessa förklaringar är alltså oftast kopplade till kategori tre i 
tabell 2, vilket kommer diskuteras utförligare nedan. Just den postdoktorala 
perioden efter disputation antas vara svårförenlig med att ha familj och pro-
blematiken förstärks då av att familjebildningsperioden i människors liv ofta 
sammanfaller med den postdoktorala perioden. 

Sammanfattningsvis så finns det en rad förklaringsförsök som handlar om 
att kvinnor av någon anledning väljer bort akademin, men dessa tycks endast i 
begränsad utsträckning ha lyckats med att förklara kvinnors underrepresenta-
tion i akademin. Individens val kan vara en viktig förklaring. Individens val 
kan dock relateras till sammanhang som inte bara utgörs av organisationsni-
vån. Val kan även vara relaterade till systemet för utbildning och forskning, 
vilket ytterst sätter ramarna och skapar förutsättningar för vilka val män och 
kvinnor gör. 
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2.3.2 Interna strukturorienterade förklaringar 
Förklaringar enligt den andra kategorin i tabell 2 utgår från att kvinnor är un-
derrepresenterade p.g.a. att det finns strukturer som hindrar eller diskrimine-
rar kvinnor inom högskolan. Det kan ske antingen vid tillsättningar och till-
delning av medel eller på arbetsplatsen och i forskningsmiljön. I denna grupp 
återfinns de förklaringar som är vanligast förekommande i litteraturen om 
kvinnors underrepresentation i högskolan. Nedan görs en uppdelning i de för-
klaringar som 1) mer allmänt handlar om diskriminering på arbetsplatsen och 
de som 2) fokuserar på rekryterings- och finansieringsprocesser.  

Diskriminering på arbetsplatsen eller inom forskningsmiljön  
Undergruppen av förklaringar som riktar fokus mot diskriminering på arbets-
platsen eller inom forskningsmiljön hävdar att kvinnor på ett eller annat sätt 
hindras från att avancera till högre positioner på sin arbetsplats eller oftare har 
tillfälliga anställningar. En rad forskare har studerat strukturella barriärer till 
jämställdhet i högskolan (Acker 1989, Bagilhole 1993, Currie m.fl. 2000). 
Självselektionsperspektivet har kritiserats av forskare som hävdar att uppfatt-
ningar om att kvinnor väljer fel områden, är mindre kompetenta, har sämre 
självförtroende, inte vill göra karriär eller hellre prioriterar barn och familj en-
dast är myter (Caplan 1993). 

En ofta använd metafor för att beskriva de hinder kvinnor stöter på under 
sin karriär i den akademiska miljön är glastaket (Morrison m.fl. 1987). Be-
greppet myntades ursprungligen för att beskriva kvinnors situation inom före-
tagsledningar i USA och Storbritannien. Glastaket syftar på existensen av 
osynliga hinder inom en organisation som hindrar kvinnor att nå de högsta 
positionerna. Hindren är svåra att upptäcka om man studerar dem en och en, 
men de blir tydliga på aggregerad nivå. Glastaket utgör därmed ett strukturellt 
hinder för kvinnor som kategori. Relaterat till glastaket är begreppen glasväg-
gar, vilket syftar på svårigheter för kvinnor att bryta in på vissa områden och 
sticky floors (Booth m.fl. 2003) som syftar på processer som leder till att kvin-
nor stannar kvar på lägre befattningar medan män avancerar. En tänkbar me-
kanism i glastaket kan vara att kvinnor utsätts för stereotypisering eller statis-
tisk diskriminering. Exempelvis kan kvinnor ses som mindre kompetenta och 
ambitiösa för att de har familjeansvar (Williams 2005).  

Idén om ett osynligt glastak ligger nära det som på engelska kallas för subt-
le discrimination (Benokraitis & Feagin 1995, Caplan 1993), vilket innebär att 
diskrimineringen ligger osynligt inbäddad i arbetsplatsens kultur och vardags-
liv och därför är svår att se (Mählck 2003:20). Benokraitis och Feagin (1995) 
menar att de dolda formerna av diskriminering är svåra att se då de ofta är in-
ternaliserade och uppfattas som ett normalt beteende eller som en naturlig del 
i kulturen. Ett annat uttryck för ett liknande fenomen är att tala om att det 
råder ett kyligt klimat (chilly climate) mot kvinnor (Sandler & Hall 1982). 
Även detta begrepp avser en nästan osynlig men effektiv systematisk diskri-
minering av kvinnor. 

En mer medveten form av diskriminering avses med uttrycket old boys 
network, vilket syftar på att män mer eller mindre medvetet skulle exkludera 
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kvinnor från sina nätverk (Kyvik & Teigen 1994). Detta kan kopplas till teo-
rier om att kvinnor får färre jobberbjudanden än män (Blackaby m.fl. 2005) 
och att män föredrar att vara bland män (Lipman-Blumen 1976). Teorier om 
homosocialitet hävdar att män väljer män, men studier visar att även kvinnor 
väljer män, inte för att detta är ett speciellt kvinnligt beteende, utan för att 
kvinnor är splittrade som grupp och saknar såväl makt som resurser (Lindgren 
1983, Lipman-Blumen 1976). 

Glastaksbegreppet har kritiserats för att det ingenting säger om hur taket 
har kommit till eller hur man gör för att ta sig igenom det. Dessutom kan 
denna typ av diskrimineringsförklaringar kritiseras för att bygga på ett cirkel-
resonemang och vara omöjliga att falsifiera eftersom det ligger i teorins natur 
att diskrimineringen är ”osynlig” och därmed svår att undersöka. Ett annat 
problem är att undersökningar av detta slag ofta endast visar på att diskrimi-
nering förekommer och hur sådana mekanismer ser ut, däremot säger de inget 
om omfattningen av diskrimineringen och de gör inte heller jämförelser med 
diskriminering av män. Ett exempel på detta är Husus avhandling som enbart 
studerar kvinnors erfarenhet av könsdiskriminering i den finska högskolan 
(Husu 2001).  

Diskriminering vid anställningar, befordran och beviljande av bidrag 
De interna diskrimineringsförklaringarna hävdar att kvinnor blir diskrimine-
rade när de söker anställningar, positioner eller forskningsbidrag. Det kan an-
tingen handla om direkt diskriminering eller om att rekryteringsprocesser in-
direkt fungerar diskriminerande på kvinnor. Både kvantitativa studier i form 
av jämförelser mellan den andel kvinnor som söker anställning och den andel 
kvinnor som blir tillsatt, och kvalitativa studier som granskar språkbruk hos 
sakkunnigutlåtanden har genomförts på området och flera kombinerar de två 
metoderna.  

Kvantitativa undersökningar utgår från att om män och kvinnor har samma 
möjligheter så skall andelen kvinnor som får anställning överensstämma med 
andelen kvinnor som söker. Kvantitativa undersökningar av större omfattning 
är mycket få; det går att finna tre studier som är baserade på förhållanden 
inom Norden (Fürst 1988, Riis & Lindberg 1996, Ståhle 1997, Ståhle 1999). 
Av dessa visar Riis och Lindberg och Ståhle (1999) att kvinnoandelen tillsatta 
universitetslärare var högre än kvinnoandelen bland de sökande. Fürst kom 
fram till att kvinnoandelen tillsatta (och högst rangordnade) universitetslärare 
var lägre än kvinnoandelen sökande. När även kvantitativa undersökningar av 
begränsad omfattning beaktas kommer flertalet studier fram till att andelen 
kvinnor som får anställning är lägre än den andel som söker (Eliasson & 
Karubi 1989, Gunnarsdotter Grönberg 2003, Mark 2003:24, Norén 1997:51, 
Olsson 1999). 

När det gäller forskningsprojekt finansierade av forskningsråd undersökte 
Wennerås och Wold ansökningar till forskarassistenttjänster utlysta av Medi-
cinska Forskningsrådet 1995 (Wennerås & Wold 1997). Studien jämförde 
män och kvinnor som uppvisade samma vetenskapliga produktivitet i termer 
av antal publikationer, citat, förste författarskap och tidskrifters prestige. Re-
sultatet var att kvinnors kompetens skattades lägre och visade att de inte bara 
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diskriminerades, dessutom gynnades de sökande som kände någon i bered-
ningsgruppen. En uppföljning av Wennerås och Wolds studie på ansöknings-
data från 2008 visade dock ett annat resultat, nämligen att kvinnor hade 10 
procent högre chans att få forskningsmedel från medicinska forskningsrådet, 
men att känna någon i rådet gav 15 procents högre chans att få medel. Den 
könsmässiga snedvridningen var alltså omvänd, men nepotismen bestod 
(Sandström & Hällsten 2008). Vetenskapsrådets undersökningar på området 
har visat att kvinnor och män hade ungefär samma framgång när de sökte inf-
rastrukturstöd, post-dokstipendium, anställning som postdoktor och anställ-
ning som forskarassistent (Vetenskapsrådet 2007, Vetenskapsrådet 2008). 
Även andra undersökningar har visat att kvinnor i dag beviljas bidrag i samma 
utsträckning som män (Abdallah 2002, ETAN 2000, Vestergaard & Taarnby 
1998). 

Det är en sak att säga att kvinnor klarar sig sämre i förhållande till män vid 
ansökningar, men betydligt svårare att visa att detta är en följd av diskrimine-
ring. Förklaringen till att andelen kvinnor som får tjänster är lägre än den an-
del som söker söks i hanteringen hos sakkunniga. Kvinnor kan diskrimineras 
på två sätt: 1) genom att sakkunniga nedvärderar kvinnors meriter i förhållan-
de till mäns eller 2) genom att sakkunnigas språkbruk skiljer sig åt avseende 
män och kvinnor. De två är ofta svåra att särskilja, men skillnaden handlar om 
graden av medvetenhet hos de sakkunniga. 

Mest uppmärksamhet av de kvalitativa undersökningarna av sakkunniga 
fick Elisabeth Fürsts studie, som 1988 undersökte könstillhörighetens bety-
delse vid tillsättning av anställningar på universitet och högskolor i Norge pe-
rioden 1977-1984. Hennes slutsats var att andelen kvinnor som fick anställ-
ning är lägre än den andel som sökte därför att de diskrimineras i sakkunnig-
förfaranden genom att få sämre bedömningar än män avseende bredd, djup 
och originalitet i sin forskning och / eller att ålder som kriterium använts på 
olika sätt för kvinnor och män. Fürst byggde sina slutsatser på ett antagande 
om att de kvinnliga sökande är lika eller bättre kvalificerade än de manliga och 
att de sakkunniga därför gjorde en orättvis bedömning.12 

De studier som gjorts av sakkunnigutlåtanden i Fürsts fotspår har haft be-
tydligt svårare att påvisa diskriminering. Vissa studier tycker sig se små men 
tydliga tendenser att favorisera män på kvinnors bekostnad i en konkurrenssi-
tuation (Eliasson & Karubi 1989), medan andra anser att det finns skillnader 
men konstaterar att det ”är nästan omöjligt att med tillgängligt material bevisa 
att kvinnliga sökande värderas lägre än manliga” (Norén 1997:51). Sakkunni-
gas språkbruk har även studerats av Riis & Lindberg (1996) som i ett material 
för perioden 1982-1994 inte fann några skillnader i sakkunnigas kvantitativa 
användning av värderande adjektiv rörande sökande mäns och kvinnors meri-
ter. Gunnarsdotter Grönbergs (2003) resultat var att män och kvinnor värde-
rades olika, men att undersökningen var svår att genomföra då sakkunnigutlå-
tandena var så olika i sin uppbyggnad att jämförelser var svåra att göra 
(Gunnarsdotter Grönberg 2003). Ett genomgående problem med flera av 

––––––––– 
12 Fürst gjorde dock inte någon analys av ansökningshandlingarna. 
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studierna av sakkunnigutlåtanden är dock att de ofta grundar sig på begränsa-
de material.13 Ett annat generellt problem är att granskning av ansöknings-
handlingar i annat än utifrån formella eller språkliga kriterier är en ogörlig 
forskningsuppgift. Den förutsätter någon form av överprövning av forsk-
ningsmeriter som skulle kräva kompetens inom varje berört forskningsområ-
de. 

Ovanstående perspektiv handlar om att kvinnor direkt diskrimineras vid 
anställningar eller bidragsansökningar. Det går även att tänka sig en mer indi-
rekt form av diskriminering beroende på utformningen av universitetens re-
kryteringsprocess. Studier om hur rekryteringsprocessen indirekt kan fungera 
diskriminerande har bl.a. visat på hur system med slutna rekryteringsprocesser 
kan verka hindrande för kvinnor (Van den Brink 2009). Även en undersök-
ning vid Aalborgs universitet i Danmark finner att många forskare rekryteras 
till universitetet utan en korrekt anställningsprocess och utan att behöva kon-
kurrera med andra samt finner vissa indicier på att detta missgynnar kvinnor 
(Borchorst m.fl. 2008). 

Sammanfattningsvis så finns det inom denna kategori många teorier och 
möjliga förklaringar till hur det kan gå till när kvinnor diskrimineras i akade-
min, men endast begränsat med undersökningar som prövar dessa empiriskt. 
Däremot finns det en rad studier över det steg som består i meritvärderingen 
vid tjänstetillsättning. Av dessa finns det studier som visar att kvinnor miss-
gynnas vid anställningstillfället, medan senare studier av beviljande av forsk-
ningsbidrag visar på små skillnader mellan könen. Ett problem med studierna 
av meritvärdering är att de ofta grundas på små material och att de är begrän-
sade till ett ämne eller en fakultet, vilket gör det svårare att dra giltiga slutsat-
ser. Till detta kommer att även om det går att visa att sakkunniga skulle ut-
trycka sig olika om män och kvinnor så är detta inte detsamma som att det 
ena könet diskrimineras. 

2.3.3 Externa individorienterade förklaringar 
Kategori tre innehåller förklaringar som utgår från individers egna val och att 
underrepresentation främst kan förklaras utifrån externa faktorer som ligger 
utanför högskolan. Den främsta externa faktorn i detta sammanhang utgörs av 
familjesituationen. Även social bakgrund i form av föräldrars samhällsklass 
och utbildning kan utgöra en sådan extern faktor. Här kommer dock inte so-
cial bakgrund att studeras. Tidigare studier har visat att disputerade utgör en 
redan selekterad grupp där social bakgrund har begränsad betydelse 
(Högskoleverket 2006a).  

––––––––– 
13 Elisabeth Fürsts (1988) kvalitativa studie omfattade ett ej angivet antal tillsättningsärenden avseen-

de professur. Det är dock möjligt att från texten räkna ut att antalet inte överstiger 19. Gunnarsdot-
ter Grönberg (2003) studerade 42 sakkunnigutlåtanden till 14 anställningar. Den språkliga delen av 
undersökningen görs på 6 anställningar vid samhällsvetenskaplig fakultet. Norén (1997) studerade 
sakkunnigutlåtande för 23 anställningar mellan åren 1988-1994. Riis och Lindberg (1996) under-
sökte 311 tjänstetillsättningsärenden vid fyra olika fakulteter vid lika många universitet och högsko-
lor under åren 1982-1994. Eliasson och Karubi (1989) redovisar inte hur många tillsättningar de 
studerar i sin kvalitativa del. 
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Att kvinnor ägnar mer tid åt familjen än vad män gör är en vanligt före-
kommande förklaring till kvinnors underrepresentation. Att familjesituation 
och antal barn skulle påverka kvinnors karriärmöjligheter är inte någon för-
klaring som är specifik för akademin utan giltig för hela samhället. Enligt 
denna är det kvinnans traditionella roll i samhället som är den viktigaste för-
klaringen även till den låga andelen kvinnor i akademin, likväl som till att det 
finns så få kvinnliga företagsledare och styrelseordförande i näringslivet. 
Kvinnor som gör en akademisk karriär fortsätter normalt att ha huvudansvaret 
för familj och barn (Stanfors 2007:219). I denna grupp av förklaringar är an-
tagandet att det är svårt för en kvinna som ägnar mer tid för hem och barn att 
konkurrera med en man som ägnar mindre tid åt detta. Det finns forskare 
som hävdar att kvinnors underrepresentation på chefspositioner generellt i ar-
betslivet beror på att de inte vill utsätta sig för en påfrestande livssituation 
med krävande arbete och krävande hemmasfär (Blom 1998).  

Undersökningsfokus hamnar i denna grupp av förklaringar på vilken roll 
familjeförhållanden spelar för kvinnors akademiska karriär. Om kvinnor utan 
familj och barn gör akademisk karriär i högre utsträckning än kvinnor med 
familj och barn tyder det på att underrepresentationen är relaterad till familje-
situationen och då handlar det om kvinnors förutsättningar i samhället snarare 
än förhållanden inom akademin. Familjerelaterade förklaringar är främst 
kopplade till de individorienterade förklaringarna och mindre till de struktur-
orienterade förklaringarna eftersom barn och familj kan förväntas påverka 
män och kvinnors val mer än huruvida de blir diskriminerade.14 Andra menar 
att barn och familj utgör ett större hinder för den akademiska karriären än för 
annan karriär. Acker (1980) jämför akademin med familjen och betecknar 
båda som greedy institutions som kräver fullständig lojalitet av människor. 
Även forskaryrkets krav på mobilitet kan göra att familjen ger stor effekt på 
den akademiska karriären (Pullen m.fl. 2008). 

Integrationen mellan familjeliv och arbetsliv tycks vara en komplex fråga. 
En rad studier har gjorts för att studera vilken roll familjelivet har för karriä-
ren hos både män och kvinnor (dock ej i Sverige). Flera studier visar att äkten-
skap har en positiv påverkan på karriären och att såväl gifta män som gifta 
kvinnor publicerar mer än ogifta (Cole & Zuckerman 1984, Sonnert & Hol-
ton 1995a), men eftersom kvinnliga forskare är gifta i mindre utsträckning än 
manliga forskare missgynnar detta kvinnor som grupp (Xie & Shauman 
1998:859ff). Andra forskare vill nyansera bilden av att äktenskap alltid gynnar 
karriären. Sonnert & Holton 1995b:160) hävdar att det är typen av äktenskap 
samt make/makas yrke och position som påverkar karriären.15 De tidiga publi-
ceringsstudierna hävdade att kvinnor med barn publicerade lika mycket som 
kvinnor utan barn (Astin & Bayer 1979, Cole 1979, Cole & Zuckerman 
1984, Zuckerman m.fl. 1991). Andra undersökningar menade att det inte 

––––––––– 
14 Det finns även studier som hävdar att gifta och ogifta kvinnor behandlas olika av kollegor (Long 

1992, Zuckerman m.fl. 1991). 
15 De menar att den traditionella formen av äktenskap som innebär att kvinnor tar hand om familjen 

har negativ påverkan medan mer samarbetsinriktade äktenskap har en stödjande och därmed positiv 
inverkan (Sonnert & Holton 1995b:160ff). 
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fanns klara samband mellan familj och position/publiceringar, utan att inter-
aktionen mellan familj och karriär är för komplex för att ge enkla samband 
(Fox 2005, Sonnert & Holton 1995b).  

Det är viktigt att notera att de tidiga publiceringsstudierna gjordes under 
1970- och 80-talen i USA. Att vara gift och ha barn då hade förmodligen an-
nan betydelse för karriären än för exempelvis en svensk kvinna idag. I senare 
studier slås det fast att om äktenskap inte påverkar alls eller påverkar positivt, 
så påverkar i varje fall barn kvinnors karriär negativt (Kyvik & Teigen 1994, 
Sonnert & Holton 1995b). En undersökning på norska universitet gjord av 
Kyvik & Teigen (1994) visade att små barn hade stor påverkan på kvinnors 
publiceringsgrad. Kvinnor med barn under sex år publicerade 60 procent färre 
arbeten under en treårsperiod än män i samma situation. För kvinnor med 
barn i åldersgruppen sex till tio år var skillnaden reducerad till 30 procent. 
Skillnaden mellan kvinnor och män som hade barn över tio år var endast 10 
procent. Av detta drar författarna slutsatsen att föräldraledigheterna tycks in-
verka negativt på kvinnors publicering samt att kvinnor även efter föräldrale-
digheten lägger ner mer tid på omsorgsarbetet än män. Att ha småbarn påver-
kade inte mäns publiceringsgrad överhuvudtaget (Kyvik & Teigen 1994). Att 
familjesituationen påverkar den akademiska karriären stöds av Xie & Shau-
man (2003), som visar att nettoskillnaderna mellan könen är små vad gäller 
publicering när man kontrollerar för faktorer såsom familjesituation, position 
och resurser (Xie & Shauman 2003:192).  

Sammantaget tycks publiceringsstudier visa att civilstånd inte påverkar, el-
ler påverkar positivt, men att när det finns barn med i bilden så publicerar 
kvinnor mindre. Det saknas omfattande undersökningar om barn och familjs 
påverkan på den akademiska karriären i Sverige. Det finns en undersökning 
som nämner familjesituationens påverkan (Poulsen 2005). Denna undersök-
ning utgör endast en liten del av en större undersökning och författaren påpe-
kar att det inte går att dra några slutsatser utifrån den. Det finns därför anled-
ning att ytterligare uppmärksamma familjesituationens betydelse för jäm-
ställdheten i den svenska högskolan. 

2.3.4. Externa strukturorienterade förklaringar 
En fjärde grupp av förklaringar som identifieras i tabell 2 är externa struktur-
orienterade förklaringar. Det kan handla om ålder eller social bakgrund, men 
också om olika värderingar i samhället som bidrar till vissa förväntningar på 
kvinnor. Externa strukturförklaringar till kvinnors underrepresentation i hög-
skolan utgörs av diskriminerande faktorer som ligger utanför högskolan. Vär-
deringar i samhället, liksom olika förväntningar på könen kan styra kvinnors 
och mäns olika karriärer såsom vilken vetenskaplig disciplin man söker sig till. 
Värderingar kan även påverka hur kön struktureras i organisationen (Wolff 
1977).  

Ålder och social bakgrund är exempel på faktorer som en person bär med 
sig in i akademin och som kan verka diskriminerande. Som redan nämnts spe-
lar social bakgrund liten roll för karriärutvecklingen efter disputationen 
(Högskoleverket 2006a). Ålder som förklaring på kvinnors underrepresenta-
tion i akademin är mindre undersökt. Däremot vet vi att kvinnor generellt sett 
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är äldre än män när de disputerar, vilket kan påverka möjligheter till fortsatt 
karriär (Lindberg m.fl. 2005). 

En form av extern strukturförklaring kan utgöras av att arbetsmarknaden 
eller utbildnings- och forskningssystemet fungerar diskriminerande genom att 
det ger olika möjligheter för kvinnor och män. T.ex. kan efterfrågan på ar-
betsmarknaden påverka mäns och kvinnors karriärmöjligheter både innanför 
och utanför akademin (Blackaby m.fl. 2005). Om högskolan ses som avspeg-
ling av arbetsmarknaden så ger det stöd för en extern strukturförklaring.  

Det finns endast få studier som har studerat utbildnings och forskningssy-
stemets påverkan på kön, däremot är systemets påverkan på social utjämning 
väl undersökt. Flera undersökningar om hur utbildningsreformer påverkar 
högskolan har visat att expansion av högre utbildning inte har skapat köns-
mässig (Mendiola 1989) eller social utjämning (Berggren 2006, Carnoy & 
Levin 1978, Erikson & Jonsson 1996) medan andra visat på motsatsen 
(Shavit m.fl. 2007, Twombly 1998). De flesta undersökningar om utbild-
ningsexpansions påverkan på utjämning har dock behandlat social bakgrund 
och få har intresserat sig för kön (Jacobs 1996). 

Högskolesystemets påverkan saknas till stor del i den svenska debatten om 
jämställdhet inom högskolan. Forskningen om förhållandet mellan högskole-
systemets utformning och jämställdhet i akademin är också begränsad. Sy-
stemnivån diskuteras ofta när det gäller forskning och utbildning generellt, 
men kopplas sällan ihop med könsbalans eller jämställdhet. Systemförklaring-
ar till den låga andelen kvinnor inom högskolan betyder att förändringar på 
systemnivå kan påverka könsbalans. Högskolesystemet kan utgöra en egen 
förklaring till underrepresentation, samtidigt som en systemansats kan ge ett 
sammanhang åt de olika förklaringar till underrepresentation som finns på or-
ganisations- och individnivå.  

Utbildningssystemets struktur spelar också en roll genom att det utgör den 
ram som bestämmer vad som går att välja. Den svenska högskolan inkluderar 
områden som ingenjörsutbildning, sjuksköterskeutbildning och lärarutbild-
ning vilka tidigare låg inom ramen för gymnasieskolan. Speciellt införlivandet 
av sjuksköterskeutbildningen och lärarutbildningen i högskolan medför att 
andelen kvinnor i högskolan påverkas. Eftersom både män och kvinnor gör 
traditionella val så driver utbildningsstrukturen kvinnor till en akademisk ex-
amen (Berggren 2006). 

En systemförklaring kan vidare handla om hur forskningsöverbyggnaden, i 
form av omfattningen av antalet doktorander i forskarutbildning, antalet 
”platser” i forskarutbildningen och antalet anställda på forskningsrelaterade 
tjänster, ser ut i den svenska högskolan. Om forskningsöverbyggnaden är stör-
re på de områden till vilka män söker sig i högre grad än kvinnor innebär det 
ett systematiskt missgynnande av kvinnor. Kvinnor är överrepresenterade to-
talt inom högskolans grundutbildning, medan könsfördelningen inom den 
grupp som påbörjar forskarutbildningen är jämn. Förklaringen till detta är att 
kvinnorna dominerar lärarutbildning och vårdutbildning, vilka utgör områden 
som inte har en självklar fortsättning inom det akademiska systemet. Det kan 
också handla om hur forskningsresurser fördelas. Om det fördelas mer resur-
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ser till områden med färre kvinnor kan detta utgöra en systemförklaring till att 
kvinnor är underrepresenterade.  

Sammantaget så finns det få undersökningar i denna kategori. Högskole-
systemets påverkan på jämställdhet kommer att prövas i avhandlingens kapitel 
fyra och sex, där det undersöks hur högskolesystemets utformning påverkar 
könsbalans (kapitel fyra) respektive exit från akademin (kapitel sex). 

2.4 Lärdomar 
Eftersom indelningarna av förklaringarna till kvinnors underrepresentation 
har begränsningar i sin uppbyggnad har detta kapitel försökt göra en kategori-
sering som teoretiskt kan renodla var olika förklaringar söks i förhållande till 
analysnivå och systemplacering. 

Innehållet i de fyra kategorierna sammanfattas i tabellen nedan. Den första 
kategorin av förklaringar handlar om att kvinnor på ett eller annat sätt väljer 
bort den akademiska karriären. De kan antingen välja bort vissa ämnen eller 
välja att inte göra karriär i samma utsträckning som män. Att de väljer bort 
karriär är främst relaterat till faktorer inom akademin såsom val av utbild-
ningsområde. Förklaringar i den andra kategorin handlar om att kvinnor är 
underrepresenterade för att det finns strukturer inom akademin som hindrar 
eller diskriminerar kvinnor, medan förklaringar i den tredje kategorin handlar 
om att kvinnor väljer bort akademiska karriärer eftersom de i större utsträck-
ning än män prioriterar barn och familj. Till skillnad från den första kategorin 
så relateras valet i kategori tre till faktorer utanför akademin. Förklaringar som 
den fjärde kategorin avser bygger på att de förhindrande strukturerna inte lig-
ger inom den akademiska organisationen utan utanför, på en samhällsnivå. 
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Tabell 3. Indelning av förklaringar till underrepresentation av kvinnor inom 
den svenska högskolan 

  Systemplacering  

  Interna förklaringar  Externa förklaringar 

 

 

Individorienterade 

förklaringar  

 

 

1 

Kvinnor väljer bort akademisk 

 karriär 

 

 

3 

Kvinnor prioriterar familj och barn 

 

A
n

al
ys

n
iv

å 

 

 

Strukturorienterade 

förklaringar 

 

2 

Kvinnor hindras eller diskrimineras 

i högskolan 

 

 

4 

Faktorer utanför akademin påverkar 

könsbalans 

 

 
Ovanstående kategorisering av förklaringar syftar till att klargöra skillnader 
mellan dem. Det går att analytiskt särskilja de olika förklaringarna samtidigt 
som det är möjligt att tänka sig att en kombination av olika förklaringar krävs 
för att förklara fenomenet, liksom att faktorerna inom kategorierna påverkar 
varandra. Tabell 3 är som alla kategoriseringar en förenkling, i detta fall en 
förenkling av grupper av förklaringar till brist på jämställdhet. Det betyder 
inte att strukturorienterade och individorienterade förklaringar skall ställas 
mot varandra. Det är tvärtom teoretiskt möjligt och empiriskt rimligt att olika 
förklaringar kan vara relaterade till varandra. Om kvinnor upplever svår-
överstigliga hinder i högskolan kan det göra att de i högre grad väljer att prio-
ritera familj och barn i stället.  

Det finns också förklaringar som uttalat försöker kombinera individper-
spektivet och strukturperspektivet. Ett exempel är teorier om ackumulering av 
fördelar och nackdelar (Merton & Storer 1973, Zuckerman m.fl. 1991). Detta 
är en variant av den s.k. Matteuseffekten som är en benämning på hur ett sy-
stem gynnar en tidigare gynnad part genom att, i det aktuella fallet, redan eta-
blerade forskargrupper eller forskare ges större möjligheter till forskning än 
ickeetablerade, vilket innebär att fördelar respektive nackdelar ackumuleras 
(Merton 1968). 16 En feministisk variant på denna är Mathildaeffekten som re-
fererar till att kvinnor ofta är mindre kända eller arbetar i skuggan av en man 
och därför får sämre möjligheter till karriär (Rossiter 1993). Ytterligare en ut-
talad kombination är Cole och Singers “kick-reaction”-modell som syftar till 

––––––––– 
16 Fenomenet kallas för Matteuseffekten efter Matteusevangeliet 25:29: "Var och en som har, han 

skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har." (Merton 
1968). 
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att visa på hur mekanismen i processen med ackumulerade fördelar och nack-
delar fungerar. Enligt denna modell innehåller en vetenskaplig karriär en rad 
händelser som innebär positiva eller negativa reaktioner. Positiva eller negativa 
kickar ökar chansen eller risken för positiva eller negativa kickar i framtiden. 
Om kvinnor har en något mindre sannolikhet för att få positiva kickar förkla-
rar det de långsiktiga olikheterna i mäns och kvinnors karriärer (Cole & Sin-
ger 1991). 

Kategoriseringen är också behjälplig för att se vad som är undersökt och 
vad som behöver undersökas för att ge svar på frågan om varför kvinnor är 
underrepresenterade i akademin.  

De interna individorienterade förklaringarna (kategori ett) är av olika slag, 
men faller samtliga tillbaka på att det är kvinnors val som gör kvinnor under-
representerade i akademin. Det finns en hel del teoretiskt formulerat och em-
piriskt undersökt utifrån denna kategori, men också en del som återstår att 
studera. Könsskillnaderna i sökbeteende är små; tesen om att kvinnor är un-
derrepresenterade för att de inte söker högre tjänster eller forskningsfinansie-
ring kan därmed sannolikt avfärdas. Däremot är det inte undersökt i vilken 
utsträckning mäns och kvinnors utbildningsval påverkar könsbalansen i den 
svenska högskolan eller huruvida kvinnors underrepresentation förklaras av att 
de lämnar akademin. Likaså saknas heltäckande svenska studier av mäns och 
kvinnors publiceringsgrad i Sverige. Vi vet att kvinnor och män gör olika prio-
riteringar i sin roll som akademiker och att kvinnor publicerar mindre än män. 
Däremot är det inte undersökt i vilken utsträckning kvinnor lämnar akademin 
och huruvida detta kan förklara den låga andelen kvinnor på högre nivåer. 

De interna strukturorienterade förklaringarna (kategori två) är de som oftast 
förekommer i den offentliga debatten. Dessa förklaringar är teoretiskt utveck-
lade men svårare att undersöka empiriskt. De interna strukturorienterade för-
klaringarna redogör ofta för att det förekommer diskriminering och för hur 
denna kan ta sig uttryck, men det är svårare att studera dess omfattning och 
visa på hur denna är relaterad till kvinnors underrepresentation (Kantola m.fl. 
2008, Husu 2001, 2005). Det handlar oftare om teoretiska resonemang än 
empiriska undersökningar. Ett problem med dessa studier är också att de ofta 
inte gör jämförelser med gruppen män (Aisenberg & Harrington 1988, Haw-
kins 1994, Husu 2001). Frågan är i vilken omfattning diskriminering före-
kommer och i vilken utsträckning det kan förklara kvinnors underrepresenta-
tion. Studierna som utgår från denna typ av förklaringar är dessutom ofta ba-
serade på små material, bestående av begränsat antal intervjuer. 

Studier i andra länder av externa individorienterade förklaringar (kategori 
tre) har visat att äktenskap har en begränsad eller ingen påverkan på den aka-
demiska karriärutvecklingen, medan förekomsten av barn påverkar i större ut-
sträckning. Detta är den vanligaste förekommande förklaringen till kvinnors 
underrepresentation internationellt sett, men denna faktor är mindre under-
sökt i Sverige.  

De externa strukturorienterade förklaringarna (kategori fyra) är de teoretiskt 
mest outvecklade och därmed heller inte empiriskt undersökta. Det finns där-
för anledning till att studera hur forsknings- och utbildningspolitiken samt ut-
formandet av högskolesystemet kan påverka mäns och kvinnors karriärer (se 
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Silander 2005). Det saknas studier på systemnivå trots att problem inom hög-
skolan ofta annars förklaras av hur systemet politiskt har utformats. Detta ger 
stöd för en undersökning som studerar hur högskolesystemet påverkar köns-
balansen. 





43 

3. KÖNS(O)BALANS I HÖG-
SKOLAN 

Avhandlingens beroende faktor är jämställdhet, vilken undersöks utifrån två 
aspekter: könsbalans och exit. Detta kapitel behandlar den första av dessa två, 
nämligen könsbalans. Könsbalans i högskolan brukar beskrivas med hjälp av 
metaforen om den avsmalnande pyramiden, där andelen kvinnor är lägre ju 
högre upp i den akademiska hierarkin man kommer. I detta kapitel kommer 
andra mått på könsbalans än andelen kvinnor i procent att utvecklas och till-
lämpas. Dels för att undersöka hur väl föreställningen om högskolan som en 
avsmalnande pyramid överensstämmer med verkligheten och hur bra pyrami-
den är som mått på könsbalans,17 dels för att i nästa kapitel kunna pröva hur 
högskolesystemet påverkar könsbalans. 

3.1 Könsbalans 
Det vanligaste sättet att tala om jämställdhet i högskolan är i kvantitativa ter-
mer, som andelen kvinnor i högskolan. Könsbalans är ett begrepp som kan 
användas för att undersöka jämställdhet i högskolan, men jämställdhet och 
könsbalans behöver inte vara samma sak. Jämställdhet är ett bredare begrepp 
som även innefattar innehåll i utbildning och forskning, samt relationer och 
attityder mellan män och kvinnor. Bara för att det råder könsbalans inom ett 
område behöver det inte nödvändigtvis betyda att området kan betraktas som 
jämställt. Däremot kan jämställdhet i deltagande betraktas som grundläggan-
de för demokratin. Detta baseras på en idé om att själva närvaron är viktig 
(Phillips 2000). Närvaro blir betydelsefullt eftersom kvinnors och mäns lev-
nadsvillkor kan se olika ut och att de därför kan bidra med olika perspektiv 
och ha olika intressen (Phillips 2000). När kvinnor är närvarande i olika sam-
manhang kan de också åstadkomma förändring. Detta kan relateras till Moss-
Kanters (1977) teori om antalets betydelse som menar att antalet kvinnor i en 
organisation är av betydelse för att kvinnor inte endast skall ses som avvikande 
representanter för en grupp (Moss-Kanter 1977). Utgångspunkten är därför 
att könsbalans utgör en del av jämställdhet och att könsbalans är en förutsätt-

––––––––– 
17 Detta kapitel baseras på Silander (2005). 
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ning för att fullständig jämställdhet skall kunna uppnås. Könsbalans är därför 
intressant att mäta. Med jämn könsfördelning brukar i svenska politiska sam-
manhang avses att andelen män och kvinnor ligger mellan 40 och 60 procent 
(Regeringens proposition 1978/79:175).18 Här avses dock med könsbalans 50 
procent kvinnor och 50 procent män. Att uppnå en perfekt balans avseende 
kön är förmodligen inte möjligt och en viss obalans kan förväntas, men det är 
intressant om obalansen är hög eller låg. Begreppet könsbalans avser förhål-
landet mellan andelen män och andelen kvinnor i gruppens sammansättning. 
Det som är intressant är graden av könsbalans; den verkliga situationen i hög-
skolan kännetecknas däremot ofta av att det råder könsobalans.  

Jämställdhet och könsbalans kan diskuteras i termer av vertikal och hori-
sontell (Rossiter 1982:267, SOU 2004:43:43).19 Med vertikal könsobalans avses 
att det finns färre kvinnor ju högre upp i hierarkin man kommer. Detta inne-
bär att män och kvinnor systematiskt kommer olika långt i sina respektive 
karriärer. Med horisontell könsobalans åsyftas att kvinnor och män befinner sig 
inom olika områden, t.ex. är andelen kvinnor hög inom vårdvetenskap medan 
den är låg inom matematik. Detta mått är intressant eftersom områden kan 
värderas olika genom att det finns skillnader i hur mycket anslag de får eller 
att de tillmäts olika status. När jämställdhet i högskolan diskuteras är det of-
tast den vertikala könsbalansen som står i fokus och med metaforen den av-
smalnande pyramiden som utgångspunkt (Kyndel m.fl. 2003). Problemet med 
detta är att det lätt ger en snäv bild av situationen, eftersom den visar på en 
aggregerad bild av högskolan. Överfokusering på den vertikala könsbalansen 
gör att den horisontella glöms bort och att det blir en missvisande bild av hur 
könsbalansen ser ut inom akademin. Skillnader mellan olika forskningsområ-
den döljs, vilket innebär att variationer i jämställdhet inom akademin inte 
framträder. I detta kapitel kommer därför både den horisontella och den ver-
tikala könsbalansen att studeras, liksom relationen dem emellan. 

3.2 Tidigare forskning 
Den metafor som ofta förekommer i debatten om jämställdhet i högskolan i 
Sverige är den som visar andelen kvinnor på olika nivåer i akademin aggrege-
rat i form av en avsmalnande pyramid (Kyndel m.fl. 2003). Pyramidmetaforen 
speglar en föreställning om samband mellan kön och position. Högskolan 
som pyramid leder tanken till något stort och imponerande där kvinnorna ut-
gör basen men aldrig når toppen. Pyramiden används också som ett mått på 
jämställdhet i högskolan där skillnaden mellan andelen kvinnor i grundutbild-
ningen och andelen kvinnor av professorerna blir måttet på bristen på jäm-
ställdhet i akademin.  

––––––––– 
18 Redan tidigt formulerades inom svensk jämställdhetspolitik ett 40-procentsmål där man fastslog att 

med jämn könsfördelning avses att andelen män och kvinnor ligger mellan 40 och 60 procent. Det-
ta är också det utvärderingskriterium som jämställdhetslagen anger för jämställdhet (prop. 
1978/79:175)  

19 Ibland används termen territoriell istället för horisontell. 
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Även om den avsmalnande pyramiden är en slagkraftig bild för att illustrera 
situationen i högskolan så finns det en rad problem behäftade med att använ-
da den som mått på, och som metafor för, bristen på jämställdhet i högskolan. 
Framförallt för att den utgör en alltför enkel bild av det komplexa fenomen 
som den akademiska karriären innebär (jmf Xie & Shauman 2003). Figur 6 
(samma figur som visades i kapitel ett) visar hur könsbalansen, sett som ande-
len kvinnor i procent, ser ut aggregerat på utvalda nivåer i högskolan. År 2007 
var 60 procent av nybörjarna i grundutbildningen kvinnor, men endast 18 
procent av professorerna. 

Figur 6. Andel kvinnor inom högskolan 2007 
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Den första iakttagelsen är att pyramiden egentligen inte liknar en pyramid 
utan snarare en trappa med tre steg. Det första steget är grundutbildningen 
och där är kvinnorna i majoritet. Det andra steget är forskarutbildningen och 
de lägre positionerna i akademin där kvinnorna utgör nästan hälften, medan 
det tredje steget är lektors- och professorsnivå där kvinnorna är tydligt under-
representerade. 

Pyramiden visar endast ett tvärsnitt av andelen kvinnor på varje akademisk 
nivå. Den säger därmed ingenting om vilka personer på en nivå som går vida-
re till nästa. För att få kunskap om detta krävs att kohortstudier genomförs, 
vilket kommer att göras i kapitel fem. 

––––––––– 
20 Nybörjare i högskolan är personer som för första gången är registrerade i grundläggande högskoleut-

bildning. Examinerade är personer som har avlagt examen (en person kan ha avlagt mer än en exa-
men). Doktorandnybörjare är personer som första gången rapporteras i forskarutbildning. Doktorsex-
aminerade avser forskarstuderande som tagit ut examensbevis på doktorsexamen. Andelen kvinnor i 
personalkategorierna är beräknat på antal anställda. Forskarassistenter är endast personer som har 
anställning med koden för forskarassistent; det betyder att många post-doc anställningar ligger 
utanför denna kategori. Professorer innefattar alla med anställning som professor, vilket även inne-
fattar befordrade professorer. 
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Till grund för metaforen om den avsmalnande pyramiden ligger ett antagande 
om akademin som en pipeline där studenter går in på grundutbildningen och 
där slutmålet är professorsgraden. Detta resonemang är inte övertygande, ef-
tersom det inte bara finns en karriärväg att gå, som leder upp i det akademiska 
systemet, utan även en möjlig karriärväg ut på den övriga arbetsmarknaden. I 
förhållande till högskolornas uppdrag finns det två rimliga utgångar. Den för-
sta utgången är från de många yrkesutbildningar som utgör högskolans 
grundutbildning. De flesta studenter som startar grundutbildningen påbörjar 
en yrkesutbildning som siktar på yrkeslivet och där det inte är aktuellt att 20 
år senare befinna sig inom kategorin professor. År 2003 studerade 40 procent 
av studenterna inom högskolan på en utbildning som definieras som yrkesut-
bildning.21 (Högskoleverket 2004a) Andel kvinnor i grundutbildning är fler än 
andel kvinnor i forskarutbildningen. Förklaringen är delvis en kraftig kvinno-
dominans inom lärarutbildningen och vårdutbildningarna; dessa utgör två sto-
ra områden i grundutbildningen som inte har någon naturlig fortsättning 
inom det akademiska systemet (Högskoleverket 2006b). Skillnaderna är alltså 
stora mellan olika utbildningsvägar beroende på grundutbildningens mått av 
förberedelse för yrkesverksamhet respektive fortsatt akademisk karriär. Den 
andra utgången utgörs av möjligheten att efter disputation välja en karriär 
utanför den akademiska arbetsmarknaden (detta studeras i kapitel fem). Det 
framställs ofta som en brist hos akademin att många av de doktorsexaminera-
de lämnar universitet och högskolor istället för att stanna, forska och göra 
akademisk karriär. Denna kritik artikuleras återkommande och som om 
svenska lärosäten inte också hade till uppgift att förse den offentliga och pri-
vata arbetsmarknaden med forskarutbildad personal. Det är inte bara den in-
terna akademiska karriären som avspeglar jämställdhet i högskolan, utan även 
karriären efter disputation utanför akademin kan behöva värderas för att förstå 
jämställdheten inom akademin. 

Pyramiden utgör dessutom ett begränsat sätt att mäta könsbalans då den 
döljer de horisontella skillnaderna som finns inom högskolan. Kvinnor och 
män tenderar att söka sig till olika områden och befinner sig därför delvis i 
olika världar av akademin med radikalt olika förutsättningar (Lindberg m.fl. 
2005). Könsbalansen i den svenska högskolan år 2007 uppvisar stora horison-
tella skillnader både avseende grundutbildning, forskarutbildning och personal 
(Statistiska centralbyrån 2000-2004, Statistiska centralbyrån 2005a). Som fi-
gur 7 visar skiljer sig de olika områdena inom akademin åt beträffande både 
storlek och könsbalans. 
 

––––––––– 
21 Yrkesutbildning är en utbildning som leder till yrkesexamina. Dock är det många fler utbildningar 

som främst får anses vara yrkesutbildningar . 



47 

Figur 7. Personal 2007 fördelat på nationellt forskningsämne och kön, andel 
kvinnor i procent 
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Källa: Statistiska centralbyrån 2008a 

Särskilt tydliga är de horisontella skillnaderna i könsbalans inom gruppen per-
sonal 22, där kvinnorna utgör 17 procent av personalen inom teknikvetenskap 
och matematik men 71 procent av personalen inom gruppen övriga forsk-
ningsområden (ett område som domineras av vårdvetenskap).  

Eftersom den avsmalnande pyramiden har de begränsningarna att den en-
dast visar på andel kvinnor per nivå vore det önskvärt med ett omfångsrikare 
sätt att mäta könsbalans. Pyramidens budskap är att ju högre upp man kom-
mer i akademin desto färre är kvinnorna och antyder på så vis ett samband 
mellan position och kön men den säger egentligen inget om huruvida ett så-
dant samband föreligger. För att undersöka om det finns ett sådant samband 
måste istället ett statistiskt mått användas. I detta kapitel kommer därför ett 
sådant statistiskt mått för att mäta könsbalans prövas. Det skall därför prövas 
om det finns samband mellan position och kön, som följer det mönster pyra-
midmetaforen hävdar. Om det finns sådant samband så ger det stöd för bilden 
av högskolan som en avsmalnande pyramid. Om det finns samband mellan 
kön och position indikerar det behov av att studera högskolan horisontellt i 
större utsträckning än vad som sker idag. 

––––––––– 
22 Gruppen är en sammanslagning av kategorierna professor, lektor, forskarassistent samt annan un-

dervisande och forskande personal. 
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3.3 Tillvägagångssätt 
För att få fram ett mått på könsbalans operationaliseras vertikal könsbalans 
som samband mellan kön och position i akademin, medan horisontell könsba-
lans mäts som samband mellan kön och område. De två korrelationskoeffici-
enterna Kendalls tau-c och gamma används för att mäta samband mellan kön 
och position i akademin (vertikal könsbalans). För att undersöka om det finns 
samband mellan kön och område (horisontell könsbalans) används däremot 
korrelationskoefficienten eta. Dessa tre koefficienter kommer att diskuteras 
vidare i kommande avsnitt. 

Det kan finnas en inbördes relation mellan den vertikala och den horison-
tella könsbalansen. Genom att ta fram ett mått på vertikal och horisontell 
könsbalans blir det också möjligt att undersöka hur andelen kvinnor på olika 
nivåer förhåller sig till hur kvinnor fördelar sig mellan olika områden. En ut-
jämning i den horisontella könsbalansen kan påverka den vertikala könsbalan-
sen eller tvärt om. Det kan också vara så att de två dimensionerna är oberoen-
de av varandra.  

Genom att slå ihop den vertikala och den horisontella könsbalansen till en 
kombinerad könsbalans skulle det dessutom gå att skapa ett mer fullständigt 
könsbalansbegrepp. Förhoppningen är att ge ett metodologiskt bidrag till ett 
nytt sätt att tänka kring könsbalans. 

3.3.1 Material 
Material till sambandsmåtten tas fram med hjälp av tillgänglig offentlig stati-
stik från SCB. Undersökningen är en totalundersökning och innefattar samt-
liga lärosäten och forskningsämnen i SCBs statistik. Undersökningen omfat-
tar registrerade studenter i grundutbildning, doktorandnybörjare och doktors-
examinerade i forskarutbildningen samt anställda i den svenska högskolan. 
Uppgifterna har hämtats från Statistiska centralbyråns offentliga statistik för 
högskolan (främst SCBs webbplats www.scb.se, Statistiska meddelanden serie 
U och UF, men även opublicerat material som erhållits direkt från SCB) samt 
högskoleverkets databas för nationell uppföljning (NU-databasen). Studien 
följer SCBs indelning och omfattar universitet, högskolor med vetenskapsom-
råde samt högskolor utan vetenskapsområde och konstnärliga högskolor i Sve-
rige. Tidsperioderna varierar beroende på tillgänglig statistik. Längst sam-
manhållna tidsserier finns för forskarutbildningen, medan det för personal 
inte finns könsuppdelade uppgifter längre tillbaka än 1987. Generellt har am-
bitionen varit att få så långa sammanhållna tidsserier som möjligt och samti-
digt kunna studera högskolans expansion under 1990-talet. 

De kategorier av anställda som används är professor, lektor, forskarassi-
stent, adjunkt, annan forskande och undervisande personal/särskilda forsk-
ningstjänster (SOU 1996:166).23 SCBs gruppering av ämnesområden ser olika 

––––––––– 
23 I undersökningen används genomgående begreppet anställning. Tjänstebegreppet finns sedan 1994 

inte längre i lagen om offentlig anställning utan istället används begreppet anställning (SOU 1996: 
166). I kategorierna professor och lektor ingår sedan 1998 även de som blivit befordrade. Kategorin 
forskarassistenter innehåller endast de personer som har anställning som forskarassistent. Liknande 
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ut för grundutbildning24, forskning och forskarutbildning25 samt personal. Sta-
tistiken över högskolans personal ändrades 2001. Tidigare var indelningen ba-
serad på organisatorisk hemvist, s.k. verksamhetsområde. Personalen vid de 
högskolor som inte var indelade i fakulteter, såsom mindre och medelstora 
högskolor, redovisades enbart totalt per lärosäte. Statistiken före 2001 omfat-
tade endast de statliga lärosätena.26 Sedan 2001 är indelningen istället natio-
nellt forskningsämne för undervisande och forskande personal och samtliga 
lärosäten ingår. Eftersom både forskarutbildningsstatistiken och personalstati-
stiken sedan 2001 redovisas på nationellt forskningsämne är dessa jämförbara. 
Däremot går dessa inte att direkt jämföra med statistik över grundutbildning 
då denna istället är indelad efter utbildningsområden vilket inte överensstäm-
mer med övriga indelningar. I propositionen Delad makt – delat ansvar 
(Regeringens proposition 1993/94:147) infördes krav på könsuppdelad stati-
stik. Detta ledde till att en paragraf i statistikförordningen infördes, vilken sti-
pulerar att individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om 

                                                                                                                             
forskningsinriktade anställningar kan även finnas inom kategorin annan forskande och undervisan-
de personal där exempelvis anställning som postdoktor och forskningsledare finns, men även an-
ställningar som inte kräver doktorsexamen såsom amanuens och magistrand. Ungefär hälften av an-
ställningarna inom kategorin annan forskande och undervisande personal kräver inte doktorsexa-
men. SCBs kategorier gäst- och timlärare, forskarstuderande och TA-personal kommer inte att an-
vändas. De kategorier som används i statistiken över forskarutbildning är doktorandnybörjare och 
doktorsexaminerade.  

24 SCBs nuvarande grundutbildningsstatistik redovisas främst på område. 240 ämnen slås ihop till 53 
ämnesgrupper vilka kan läggas ihop till åtta områden. Varje ämne kan bara ingå i en ämnesgrupp 
som i sin tur bara kan ingå i ett ämnesområde. Områdena är: humaniora och teologi, medicin och 
odontologi, juridik och samhällsvetenskap, vård och omsorg, naturvetenskap, konstnärligt område, 
teknik samt övrigt område. Till exempel ingår ämnet arkeologi i ämnesgruppen historisk-filosofiska 
ämnen, vilket i sin tur ingår i området humaniora och teologi. För studerande på program som le-
der till yrkesexamina finns dessutom statistik över studerande per program. Dessa grupperingar är 
inte direkt jämförbara med den statistik som finns över personer i forskarutbildningen eller med 
statistik över högskolans personal eftersom det är olika ämnen som ingår i de respektive grupperna. 
Exempelvis innehåller inte området juridik och samhällsvetenskap i grundutbildningsstatistiken och 
området samhällsvetenskap inom forskarutbildningsstatistiken samma ämnen. Grundutbildningen 
har delats in olika under olika perioder. 1960-1977 delades grundutbildningsstatistiken in i 23 om-
råden som kallades för studieinriktningar. Av dessa redovisas de 16 största i studien. De som inte 
redovisas innehåller endast enstaka studenter (teknisk magisterutbildning, gymnastik och idrotts-
högskola, sjukgymnastutbildning, journalisthögskola, bibliotekshögskola, Alnarps mejeritekniska 
linje samt okänd linje). Genom högskolereformen 1977 ändrades indelningen av högskolans 
grundutbildning i SCBs statistik till att följa de fem nya sektorer som infördes. 1992 ändrades åter-
igen indelningsgrunderna för grundutbildning för att 1993/94-2002/03 delas upp i åtta utbild-
ningsområden. 

25 Fr.o.m. 1998/99 redovisas uppgifter inom forskning och forskarutbildning fördelade per vetenskaps-
område och nationellt forskningsämne. Tidigare gjordes redovisningen på fakultet, kompletterat med 
fyra verksamhetsområden. De fyra verksamhetsområdena var konstnärligt område, lärarveten-
skap/lärarutbildning, tema/tvärvetenskap samt vård och omsorg. Lärosäten utan fakultetsorganisa-
tion redovisade då en totaluppgift per lärosäte för all personal. Information indelad på nationellt 
forskningsämne finns även finfördelad på två ytterligare undernivåer; s.k. 3- och 4-siffernivå. 

26 Fr.o.m. 2001 ingår samtliga högskolor i redovisningen över personal vid universitet och högskolor. 
Detta innebär att det tillkommit individuppgifter för följande högskolor: Ericastiftelsen, Ersta 
Sköndal högskola, Gammelkroppa skogsskola, Handelshögskolan i Stockholm, Hälsohögskolan i 
Jönköping, Johannelunds teologiska högskola, Musikhögskolan Ingesund, Röda korsets högskola, 
Sophiahemmets sjuksköterskehögskola, Stockholms Musikpedagogiska Institut, Teologiska Hög-
skolan i Stockholm och Örebro Teologiska Högskola. 
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det inte finns särskilda skäl mot detta. Statistik över högskolans personal finns 
från och med 1984. Tyvärr är dock inte statistiken mellan 1984-1986 köns-
uppdelad. Uppdelning på kön omräknat till heltidspersoner finns från 1992, 
medan det finns bakåt till 1987 i antal anställda. För att få en så lång tidsserie 
som möjligt används därför antal anställda i personalstatistiken. Visserligen 
kan detta tyckas missvisande eftersom det finns en risk att just kvinnor arbetar 
deltid och det därför kan se ut som fler kvinnor än det är, men möjligheten att 
få en längre tidsserie har prioriterats. Valet av år i undersökningen har baserats 
på tillgängliga data över så lång sammanhållen tid som möjligt. Tyvärr sträck-
er sig den fullständiga tidsserien som innefattar både forskarutbildning och 
personal, vertikalt och horisontellt, endast från 2001.  

Det finns både fördelar och nackdelar med att använda officiell statistik 
från SCB. Fördelen är att det finns mycket statistik och den är relativt lättill-
gänglig. Nackdelen är att den innehåller många brott i tiden och ofta inte 
finns att tillgå horisontellt uppdelad. Ett generellt problem är att det inte går 
att kombinera grundutbildningsstatistik med statistik över forskarutbildning 
och forskning. Detta är problematiskt om man är intresserad av vertikal kont-
ra horisontell jämställdhet. Uppdelningen omöjliggör också att statistiskt han-
tera grundutbildning och forskarutbildning ihopkopplade. Detta har i flera fall 
begränsat vad som går att undersöka. 

3.4 Resultat 

3.4.1 Vertikal könsbalans 
Den avsmalnande pyramiden tyder på att kvinnor genomgående befinner sig 
på de lägre positionerna i den akademiska hierarkin och män på de högre. 
Detta antyder att det finns ett samband mellan en persons kön och dess posi-
tion i den akademiska hierarkin. Om det verkligen är så förväntas också kön 
och position korrelera med varandra. För att få ett mått på den vertikala köns-
balansen mäts sambanden mellan kön och position i akademin 1987-2000 ge-
nom två korrelationsmått: Kendalls tau-c och gamma (se utförlig beskrivning 
samt formel i bilaga 1). Båda är korrelationsmått som används vid analyser av 
två ordinalvariabler (i detta fall könsbalans och position i akademin) och anger 
huruvida det finns ett rangordningsmönster mellan de två variablerna. Båda 
måtten går från –1 till +1, där 1 betyder fullständigt negativt respektive posi-
tivt samband och noll inget samband alls. Tau är ett mer strikt mått, medan 
gamma uppträder mer följsamt. Gamma lämpar sig för undersökningar med 
relativt få kategorier eftersom dessa inte har så många ”trappsteg” (skalsteg) 
att mäta. Här kommer båda korrelationsmåtten att användas eftersom de ger 
en möjlighet att upptäcka såväl linjära som kurvlinjära mönster. För att mäta 
den vertikala könsbalansen är alla kategorier inkluderade.27  

––––––––– 
27 Kategorierna är rangordnade enligt följande: registrerade studenter, doktorandnybörjare, doktors-
examinerade, adjunkter, särskilda forskningstjänster, forskarassistenter, lektorer och professorer.  
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Figur 8. Vertikal könsbalans 1987-2000, tau-c  
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Källa: Högskoleverket NU databasen 2005 Statistiska centralbyrån 2005b, Statistiska centralby-

rån 2001, Statistiska centralbyrån 2001 

Vertikal könsbalans mäts som ett samband mellan kön och position med tau-
c. Figur 8 visar den vertikala könsbalansen under perioden 1987-2000. Värde-
na ligger på en låg nivå (från 0,11 till 0,07), vilket betyder att det endast finns 
ett mycket svag samband mellan kön och position. Detta innebär att om ver-
tikal könsbalans mäts med tau-c så går det inte att tala om vertikal könsoba-
lans som ett sammanhållet mönster.28 Intressant att notera är dock att den ver-
tikala könsobalansen har minskat under perioden eftersom sambandet mellan 
kön och position blivit svagare. 

––––––––– 
28 Eftersom tau är ett strikt rangordningsmått som bortser från bundna ranger (dvs enheter som har 

lika rangordnade värden på någon variabel) så kan tau inte alltid anta sina extremvärden (-1 och 
+1). Som en kontroll prövades vilka värden som tau-c och gamma antar om det finns fördelning 
mellan könen som innebär att professorer är enbart män och nyantagna är enbart kvinnor. Testet 
har genomförts utifrån att antalet personer i respektive position är samma som år 2003 och att an-
delen kvinnor stegvis minskar proportionellt mellan respektive position från 100 procent (antagna 
studenter) till 0 procent (professorer). Resultatet av detta test är att tau-c antar värdet 0,32, medan 
gamma antar värdet 0,96. En perfekt pyramid skulle alltså ha tau-c-värdet 0,32 och inte värdet 1. 
Testet ska endast betraktas en statistisk övning som anger vilka värden som de två måtten antar vid 
ett specifikt mönster. Intressant att notera är att tau-c indikerar att mönstret inte är i enlighet med 
ett strikt trappstegsmönster, utan snarare följer ett kurvlinjärt mönster som gamma indikerar.  
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Figur 9. Vertikal könsbalans 1987-2000, gamma 
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Källa: Högskoleverket NU databasen 2005 Statistiska centralbyrån 2005b, Statistiska centralby-

rån 2001 

Figur 9 visar på samband mellan kön och position under samma period 1987-
2000, fast mätt i gamma. Sambanden har rört sig från 0,5 till 0,4 och är där-
med starkare än det samband som mätts genom tau-c. Sammantaget indikerar 
tau-c ett svagt samband och gamma ett starkare samband mellan kön och po-
sition. Att korrelationen är högre med gamma än med tau-c är ett utryck för 
att det samband som finns är kurvlinjärt och inte följer det strikta trappstegs-
mönster som tau-c mäter.  

Det finns alltså ett samband mellan position och kön, vilket indikerar att 
kön påverkar sannolikheten att en person har en viss position i akademin. Det 
är ett resultat som är i enlighet med vad den avsmalnande pyramiden antyder, 
men fördelningen följer inte ett strikt trappstegsmönster, vilket pyramiden 
också antyder. Sambandet är dessutom svagt och inte så enkelt som den så 
ofta använda avsmalnande pyramiden antyder, utan fördelningen har stora av-
vikelser från det förväntade mönstret. Intressant att notera är också att köns-
obalansen sjunker. Sambandet mellan kön och position blir svagare över tid. 

3.4.2 Horisontell könsbalans 
Undersökningen har visat att det finns samband mellan position och kön, 
men att dessa samband är svaga. Därtill visar den avsmalnande pyramiden en-
dast på vertikal könsobalans. Även andra samband kan tänkas vara intressanta 
för att studera jämställdhet i akademin. Är det så att personer av ett visst kön 
tenderar att söka sig till vissa områden? Områden som matematik och teknik 
har traditionellt betraktats som manliga områden medan vård, omsorg och 
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undervisning traditionellt ansetts som kvinnliga. Den traditionella synen på 
utbildning och yrkesval gör att ett visst samband förväntas finnas mellan 
könstillhörighet och det område en person väljer. Här skall därför undersökas 
om det finns ett samband mellan kön och område. Detta samband kommer 
att utgöra måttet på horisontell könsbalans. 

För att undersöka om det finns samband mellan kön och område tas ett 
korrelationsvärde (eta) fram.29 Eta är ett sambandsmått som används vid 
gruppjämförelser mellan medelvärden (Aronsson 1999). Eta kan användas till 
att undersöka hur medelvärden avseende könsfördelning fördelar sig inom de 
olika forskningsämnena och för att analysera andelar på en dikotomiserad va-
riabel. 

Etavärdet varierar mellan 0 och 1. Värdet 0 betyder att det inte finns något 
samband och 1 betyder att det finns ett fullständigt samband mellan kön och 
område. Om det finns ett sådant samband innebär det att personer av ett visst 
kön är koncentrerade till vissa områden, vilket gör att det råder en horisontell 
könsobalans. Sambandet undersöks först inom grundutbildningen och sedan 
inom forskarutbildning och personal. 

Figur 10. Horisontell könsbalans inom grundutbildning, registrerade studen-
ter 1960-2003 
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Källa: Statistiska centralbyrån 1979, Statistiska centralbyrån 1981, Statistiska meddelanden se-

rie U, Statistiska centralbyrån 2000-2004 

––––––––– 
29 Eta används vid jämförelser av medelvärden genom att beräkna samband mellan en kategorisk va-
riabel och en intervallvariabel. I detta fall används eta för att undersöka samband mellan forsknings-

områden (nominal) och fördelningen mellan män och kvinnor (intervall). Eta anger hur medelvärde-

na hos den beroende variabelns (könsfördelning) är fördelade inom kategorierna hos den oberoende 
(forskningsämne). Om eta kvadreras får man ytterligare ett mått som varierar mellan 0 och 1. Eta i 

kvadrat ger ett mått på den andel av den beroende variabelns varians som kan förklaras av den obero-

ende variabelns varians. 
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Figur 10 visar samband mellan kön och område, uttryckt i eta, inom högsko-
lans grundutbildning under perioderna 1960-1976, 1977-1992 samt 1993/94-
2002/03. Sammanhållen statistik för hela perioden saknas, eftersom indel-
ningsgrunderna har förändrats under de olika perioderna från att delas in i 
studieinriktningar (1960-1976), sektorsvis (1977-1992) och slutligen på ut-
bildningsområde (1993/94 och framåt). Dessutom räknas antalet studenter 
olika under de olika perioderna.30 Under perioden 1960-1976 fanns svaga 
samband mellan kön och område inom högskolans grundutbildning. Ett eta-
värde som ligger runt 0,3 innebär att kön har en förklaringsgrad på ca 9 pro-
cent för att förklara områdestillhörighet. Detta innebär att 91 procent av om-
rådestillhörighet förklaras av någonting annat än kön. Under perioden 1977-
1992, då sektorsindelning rådde inom grundutbildningen, är etavärdena uppe 
på nästan 0,5, vilket ger kön en förklaringsgrad på sektorstillhörighet på näs-
tan 25 procent. Från 1968 och framåt sjönk sambandet. Sambanden sjönk 
även mellan 1978 och 1982, för att sedan öka igen och återigen minska från 
1990 och framåt. Under perioden 1993/94-2003/04 var sambanden återigen 
lägre. Figuren visar tydligt hur statistikens områdesindelningar påverkar den 
horisontella könsbalansen; dock sjönk den horisontella könsobalansen inom 
de tre respektive mätperioderna. Sambandet mellan kön och område minska-
de därmed inom grundutbildningen. Detta kan vara ett tecken på att studen-
ter blir mindre könsbundna i sina yrkesval eller en effekt av att utbildningsal-
ternativen blir mer varierade. De stora skillnaderna i etavärdena mellan de oli-
ka perioderna är däremot ett uttryck för de olika indelningarna mellan områ-
den eller sektorer. Under perioden då grundutbildningen är indelad i fem sto-
ra sektorer är sambandet mellan kön och område stort, medan det under de 
andra två perioderna, då en mer detaljerad indelning råder, är betydligt lägre. 

––––––––– 
30 Uppgifter om registrerade studenter 1977-1992 avser höstterminer medan övriga avser läsår. 
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Figur 11. Horisontell könsbalans inom forskarutbildning, doktorsexamine-
rade 1970-2003 
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Källa: Statistiska centralbyrån (2004) opublicerat material 

Figur 11 visar den horisontella könsbalansen för doktorsexaminerade. Figuren 
visar att könsbalansen för doktorsexaminerade har skiftat kraftigt från år till 
år. Etavärdena visar endast på svaga samband mellan kön och område i fors-
karutbildningen under hela perioden. Dessa samband är svagare än inom 
grundutbildningen. Trenden visar dock att sambanden för hela perioden är i 
stort sett oförändrade men har ökat sedan 1997.  

Att värdena rör sig kraftigt upp och ned förklaras av att doktorsexaminera-
de är en relativt liten grupp och att det vissa år endast examineras ett fåtal per-
soner per område. Speciellt syns detta på den stora rörligheten i början av pe-
rioden (då färre examinerades). 
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Figur 12. Horisontell könsbalans inom högskolans personal, undervisande 
och forskande personal 1990-2000 
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Källa: Statistiska centralbyrån 1992, Statistiska centralbyrån 1994, Statistiska centralbyrån 

1995, Statistiska centralbyrån 1996, Statistiska centralbyrån 1997, Opublicerat material från 

SCB. 

Även bland högskolans personal31 är sambanden mellan kön och område sva-
ga, även om de ligger något högre än inom forskarutbildningen. I figur 12 kan 
det utläsas att det under perioden 1990-2000 fanns svaga samband mellan kön 
och område och att dessa i stort sett inte förändrades alls under perioden. 

Sammantaget för alla de tre kategorierna grundutbildning, forskarutbild-
ning och personal finns det alltså samband mellan kön och områdestillhörig-
het, men de får i sammanhanget betecknas som svaga. 

 Även om män och kvinnor inte fördelar sig jämnt mellan högskolans om-
råden (figur 7), så visar eta som mått på den horisontella könsbalansen på sva-
ga samband inom forskarutbildning och personal, något högre för grundut-
bildning. Även om det råder kraftig könsobalans inom flera områden såsom 
inom vårdvetenskap, undervisning och matematik, är fördelningen mellan kö-
nen betydligt jämnare inom andra. Skillnaden inom grupperna är större än 
skillnaderna mellan grupperna. Eftersom det är ett mått på den sammantagna 
horisontella könsbalansen som tagits fram här vägs obalansen inom vissa om-
råden upp av att det faktiskt råder relativt stor balans inom andra områden. 

––––––––– 
31 I kategorin personal ingår professorer, lektorer, forskarassistenter, särskilda forskningstjänster samt 

adjunkter. 
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Det finns alltså inte empiriska argument för att hävda att högskolan som hel-
het utmärks av helt kvinnliga respektive helt manliga områden utan skillna-
derna mellan olika områden handlar om gradskillnader snarare än om typ-
skillnader.  

3.4.3 Relationen mellan vertikal och horisontell könsbalans 
Hur förhåller sig den horisontella könsbalansen till den vertikala könsbalan-
sen? Är det så att det kan finnas en relation mellan andelen kvinnor på högre 
positioner inom akademin och män och kvinnors fördelning på områden? För 
att undersöka detta skall det prövas om det finns samband mellan vertikal 
könsbalans och horisontell könsbalans. Om det finns samband indikerar det 
att den horisontella och den vertikala könsbalansen påverkar varandra, vilket 
skulle innebära att det blir viktigt att uppmärksamma relationen dem emellan 
för att förstå könsbalans som helhet. Det skulle också innebära att ett sätt att 
förbättra den horisontella könsbalansen kan vara att förbättra den vertikala el-
ler tvärt om. 

Det är vidare intressant att undersöka vad det innebär att kombinera hori-
sontell och vertikal könsbalans och om en kombination av de två aspekterna 
ger en ökad förståelse för könsbalansen i den svenska högskolan. En sådan 
kombination innebär att man inte bara undersöker hur samband mellan kön 
och position eller kön och område ser ut, utan att man tar hänsyn till hur kön 
påverkar position när även område beaktas. 

Samband mellan vertikal och horisontell könsbalans 
Vilken relation finns mellan vertikal könsbalans och horisontell könsbalans? 
Frågan handlar om huruvida det finns samband mellan andelen kvinnor på 
olika positioner och andelen kvinnor inom olika områden. Om det finns sam-
band mellan vertikal könsbalans och horisontell könsbalans förväntas det fin-
nas ett rangordningsmönster som innebär att när den vertikala könsbalansen 
ökar så ökar även den horisontella eller vice versa (analysen kan endast visa om 
det finns ett samband mellan de två, inte vilken riktning ett eventuellt sam-
band har). För att pröva existensen av samband placeras de vertikala och de 
horisontella könsbalansvärdena in i ett diagram som illustrerar deras relation 
till varandra (figur 13 och 14). Den vertikala könsbalansen är uttryckt genom 
måtten tau-c och gamma (ses i figur 8 och 9) och den horisontella genom eta-
värden för grundutbildning, forskarutbildning och personal (ses i figur 10,11 
och 12). För att pröva om det finns samband används korrelationsmåttet 
Spermans rho, som har valts för att det lämpar sig för att undersöka rangord-
ningsmönster bland få undersökningsenheter (Aronsson 1999). 
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Figur 13. Horisontell/vertikal könsbalans 1987-2000, eta/tau-c  
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Inom grundutbildning finns positivt samband mellan vertikal obalans och ho-
risontell obalans. Det innebär att utvecklingen i de två dimensionerna följer 
samma trend. Figur 13 och 14 visar relationen mellan eta och tau-c respektive 
gamma för åren 1987-2000.32 Vad som framkommer av figur 13 är att när de 
horisontella könsbalansvärdena (eta) korreleras med de vertikala könsbalans-
värdena (tau-c) är det bara inom kategorin grundutbildning som det finns ett 
rangordningsmönster. Detta syns i figuren genom att värdena placerar sig i en 
diagonal uppåt, vilket regressionslinjen visar. Det betyder att bara inom 
grundutbildningen så finns det samband mellan tau-c-värden och etavärden 
som indikerar att män och kvinnors jämnare fördelning mellan område och 
dess jämnare fördelning mellan positioner är relaterade till varandra.  
 

––––––––– 
32 För grundutbildningen finns bara uppgifter från 1990-1998. 
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Figur 14. Horisontell/vertikal könsbalans 1987-2000, eta/gamma 
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En liknande bild uppträder om analysen istället görs med gamma som indika-
tor på vertikal könsbalans. Figurerna 13 och 14 visar därmed båda att det 
finns ett rangordningsmönster för grundutbildningen, men inte för forskarut-
bildningen eller personal.  

I tabell 4 finns samma resultat av korrelationen mellan den vertikala och 
den horisontella könsbalansen, fast i sifferform. För grundutbildningen blir 
sambandet angett i rho 0,87 för tau-c och 0,86 för gamma. Rho för forskarut-
bildning och personal visar däremot på svagt negativa samband. Resultatet be-
tyder att det finns samband mellan vertikal könsbalans och andel kvinnor 
inom olika områden på grundutbildningen; däremot finns endast svaga sam-
band mellan den vertikala könsbalansen och den horisontella könsbalansen 
inom kategorierna forskarutbildning och personal.  

Tabell 4. Korrelation vertikal och horisontell könsbalans 

Mått på vertikal könsbalans Mått på horisontell könsbalans 
 

    
Eta grund- 
utbildning 

Eta forskar- 
utbildning 

Eta 
personal 

tau-c Korrelationskoefficient 
(rho) 

,866 -,319 -,399 

  Signifikans ,000 ,266 ,287 

  Antal mättillfällen 14 14 9 

gamma Korrelationskoefficient 
(rho) 

,855 -,178 -,351 

  Signifikans ,000 ,543 ,354 

  Antal mättillfällen 14 14 9 
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Sammantaget är sambandet mellan den vertikala och den horisontella könsba-
lansen bara tydligt för grundutbildningen, där en rörelse i det vertikala mot-
svaras av en rörelse i det horisontella. Ju större den vertikala obalansen är desto 
större är den horisontella obalansen inom grundutbildningen. Det innebär att 
det har skett en stor förändring inom grundutbildningen som inte har sin 
motsvarighet inom forskarutbildningen eller personalgruppen. Det kan vara så 
att studentgruppen är betydligt mer rörlig än gruppen forskarutbildning och 
personal, och att förändringar därför syns medan övriga grupper släpar efter-
som omsättningen där är låg. Nya studenter påbörjar kontinuerligt grundut-
bildning och befinner sig där i genomsnitt tre till fyra år. Detta kan jämföras 
med att genomsnittstiden för forskarutbildning som är betydligt längre liksom 
tiden för en anställning. Det är därför rimligt att förändringar snabbare får 
genomslag inom grundutbildning. 

Det finns dock anledning att notera att ett sätt att förbättra den horison-
tella könsbalansen inom akademin och få män och kvinnor att söka sig till 
icke traditionella områden kan vara att förbättra den vertikala könsbalansen. 

Ett sammanhållet könsbalansbegrepp 
Ofta när könsbalans diskuterats är det den vertikala könsbalansen som åsyf-
tats. Här har även den horisontella könsbalansen undersökts. I denna del skall 
dessutom undersökas vad som händer om den vertikala och den horisontella 
könsbalansen kombineras. En kombination innebär att en mätning tar hänsyn 
till både personens kön, position i akademin och områdestillhörighet. I stället 
för att som tidigare undersöka förhållande mellan kön och en dimension un-
dersöks nu hur könsbalansen ser ut när hänsyn tas till position i akademin 
inom de olika områdena. 

För att kunna slå ihop den horisontella könsbalansen med den vertikala 
undersöks andelen män och kvinnor på nivåerna doktorandnybörjare, dok-
torsexaminerade, adjunkt, annan forskande och undervisande personal, lektor 
och professor fördelade på nationellt forskningsämne under åren 2001-2006. 
Åren är valda baserat på att det är år då det går att få uppgifter fördelade på 
nationellt forskningsämne för både forskarutbildning och personal. P.g.a. att 
statistiken över grundutbildning är annorlunda indelad än statistik över fors-
karutbildning och personal så kan gruppen studenter inte vara med i under-
sökningen. Utifrån dessa siffror tas nya etavärden fram för de tre åren avseen-
de den vertikala könsbalansen, den horisontella könsbalansen samt kombine-
rat vertikal och horisontell könsbalans. 
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Figur 15. Vertikal könsbalans, horisontell könsbalans samt kombinerad ver-
tikal/horisontell könsbalans 
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Källa: SCB UF 23 SM 2002-2007 

Figur 15 visar att de vertikala etavärdena är ca 0,26, vilket indikerar samband 
mellan kön och position. De horisontella sambanden mellan kön och område 
är däremot starkare (eta = 0,32). Samband mellan kön och område är alltså 
starkare än samband mellan kön och position. Värdena liknar dem som mät-
tes uppdelade på registrerade studenter, doktorsexaminerade och personal (fi-
gur 10, 11 och 12).  

De samband som avser kombinationen av vertikal och horisontell könsba-
lans ger dock ett betydligt starkare samband: eta motsvarar värdet 0,4. Detta 
är ett mått där positionen i akademin i de olika områdena har mätts i förhål-
lande till kön. Det starkare sambandet för kombinationen är inte specifikt för 
ett visst år utan mönstret gäller för alla de undersökta åren. Slutsatsen är att 
ett sammanhållet mått på könsbalans i högskolan visar på större könsobalans 
än då endast den vertikala eller den horisontella könsbalansen mäts. Detta be-
tyder att det också finns kombinationseffekter. När kön och position kombi-
neras genom att hänsyn inte bara tas till position i akademin, utan denna även 
relateras till område i akademin, så förstärks könsobalansen. Det kan vara så 
att det inom vissa områden både är en övervägande del kvinnor och dessa be-
finner sig genomgående på lägre positioner eller tvärt om. Resultatet kan be-
tyda att position och område i förhållande till kön inte endast skall beaktas var 
för sig utan att kombinationen bör studeras. Detta visar återigen på vikten av 
att studera den horisontella dimensionen av könsbalans. 
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3.5 Lärdomar 
I avhandlingen studeras högskolesystemets påverkan på könsbalans som en 
aspekt av jämställdhet. I detta kapitel har därför specificerats vad som avses 
med könsbalans. Ett mått på könsbalans har tagits fram som mäter samband 
mellan kön och position respektive kön och område. Hög könsbalans innebär 
att sambandet mellan kön och position eller kön och område är lågt. Hög 
könsobalans betyder att sambandet mellan kön och position eller kön och om-
råde är högt. Detta mått skall ses som ett alternativ till att mäta andel kvinnor 
per position. 

Undersökningen visar att det finns både en vertikal och en horisontell oba-
lans inom högskolan, men sambanden är svaga. Undersökningens resultat vi-
sar dock att den horisontella obalansen är större än den vertikala. Resultatet av 
undersökningen av samband mellan kön och position, samband mellan kön 
och område samt samband mellan vertikal och horisontell könsbalans sam-
manfattas i tabell 5. 

Tabell 5. Undersökningens samband 

Aspekt Samband 

1. Samband mellan kön och position (vertikal) + 

2. Samband mellan område och könsbalans (horisontell) + 

3. Samband mellan vertikal könsbalans och horisontell könsbalans + (GU ) 

– (FU och personal) 

 
Den underliggande föreställningen hos metaforen om akademin som en av-
smalnande pyramid är att det finns ett samband mellan kön och position i 
akademin. Pyramidmetaforen är korrekt såtillvida att det finns samband som 
betyder att kön påverkar sannolikheten att en person har en viss position i 
akademin. Sambandet är dock svagt och inte så enkelt som den så ofta använ-
da avsmalnande pyramiden antyder, utan har stora avvikelser och följer inget 
strikt pyramidmönster. Den vertikala könsobalansen är oregelbunden vilket 
innebär att kvinnor är bättre representerade på vissa nivåer och sämre repre-
senterade på andra. Trots avvikelserna innebär sambanden att kvinnor tende-
rar att befinna sig på de lägre nivåerna i hierarkin och männen på de högre. 
Detta resultat ger därmed visst stöd för tesen att det finns en genusordning i 
akademin som innebär att kvinnor genomgående är underordnade män.  

Det bör också uppmärksammas att även om problematiken med den av-
smalnande pyramiden och dess antagande om slutmål och tid mellan den aka-
demiska karriärstegen här har diskuterats, så baseras det mått på vertikal 
könsbalans som här använts sig på samma antagande som pyramiden eftersom 
det mäter relationen mellan grundnivå och professorsnivå.  

Det pyramidmetaforen inte visar är att det också finns en horisontell köns-
obalans i den svenska högskolan som innebär att kvinnor och män delvis be-
finner sig inom olika områden. Resultatet visar att sambandet mellan kön och 



63 

område i huvudsak är svagt men att det ändå är starkare än det vertikala. 
Könsbalans bör därmed även studeras horisontellt. 

Resultaten visar också att det finns en relation mellan horisontell och ver-
tikal könsbalans. De två aspekterna av könsbalans har positivt samband till 
varandra, vilket kan innebära att de kan fördröja eller förstärka varandra. Det 
gäller dock endast grundutbildningen. Detta innebär att utvecklingen i stu-
dentgruppen ser annorlunda ut än utvecklingen i grupperna forskarutbildning 
och personal. Det betyder att även om det sker förbättringar i könsbalans och 
dessa avspeglas genom att personer söker sig till vissa områden inom grundut-
bildningen behöver det inte betyda att det även får effekter på forskarutbild-
ning och personal. Sannolikt är däremot tidsperioden för undersökningen för 
kort för att säkert kunna dra slutsatser om denna typ av effekter. Detta under-
stryker vikten av att följa utvecklingen av den horisontella könsbalansen för att 
förstå jämställdhet i högskolan och inte bara studera den vertikala. 

Det är intressant att notera att den horisontella könsbalansen är större än 
den vertikala. När värdena för könsbalans kombineras med varandra träder ett 
ännu tydligare könsmönster fram än då de två studeras separat. Utifrån denna 
kombination går det att dra slutsatsen att det traditionella könsbalansbegrep-
pet horisontell och vertikal inte räcker till för att få en fullständig bild av de 
könsmönster som finns i högskolan. En kombination av det vertikala med det 
horisontella ger en större helhetssyn av högskolans könsmönster och visar att 
könsobalansen är större än när de två studeras separat. Detta resultat kan rela-
teras till den forskning om intersektionalitet som menar att betydelsen av kön 
bör relateras till andra analyskategorier (De los Reyes & Mulinari 2005). I 
detta sammanhang skulle det återigen tyda på att vertikal könsbalans bör stu-
deras i relation till horisontell tillhörighet. Det är inte endast den hierarkiska 
positionen i akademin som är intressant utan även områdestillhörigheten. 

Är då den avsmalnande pyramiden en bra metafor över jämställdhet i hög-
skolan? Undersökningens resultat avfärdar inte den avsmalnande pyramiden, 
men visar att den kan problematiseras. Pyramiden går endast delvis att gene-
ralisera till hela akademin eftersom det vertikala sambandet mellan position 
och kön är svagt, samtidigt som den inte alls uppmärksammar den horisontel-
la könsobalans som finns och som är starkare än den vertikala. Traditionellt är 
det den vertikala könsobalansen som har fokuserats. Undersökningen visar att 
om könsbalans mäts både horisontellt och vertikalt framträder mönster i 
könsbalansen som inte annars tydliggörs. Könsbalans kan dessutom mätas 
kombinerat horisontellt och vertikalt för att ge en helhetsbild. När könsbalan-
sen i högskolan studeras kan det sammanhållna måttet för könsbalans vara ut-
gångspunkten. Sedan kan nästa steg vara att dela upp detta i vertikalt och ho-
risontellt för att närmare specificera var problematiken finns. I stället för att 
bara anges som andel kvinnor i procent ges mer information om könsbalans 
mäts som samband mellan kön och position respektive kön och område. Den 
avsmalnande pyramiden visar på aggregerade siffror som innebär att hela hög-
skolan slås samman till en enhet, vilket kan leda till en felaktig bild av könsba-
lansen inom akademin.  
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4. HÖGSKOLESYSTEMETS 
PÅVERKAN PÅ KÖNSBALANS 

Efter att ha diskuterat bilden av könsbalans i högskolan och hur denna kan 
mätas kommer undersökningen i detta kapitel att gå vidare och pröva hur 
könsbalansen påverkas av högskolesystemet. Tidigare forskning om jämställd-
het i högskolan har främst sökt förklaringar till kvinnors underrepresentation 
inom akademin på individnivå eller på organisationsnivå. Här kommer istället 
frågan om könsbalans i akademin studeras utifrån systemnivå. Den analysmo-
dell som presenterades i kapitel ett kommer att användas och undersökningen 
kommer att genomföras på hela högskolan så att resultatet är generaliserbart.  

4.1 Tidigare forskning  
Fenomen som jämställdhet kan analyseras på flera olika nivåer (Becher & Ko-
gan 1992, Lundquist 1977, Russett m.fl. 2004) och i detta kapitel fokuseras 
systemnivån. Ett system består av ett antal samhällsaktiviteter, t.ex. ekono-
miska aktiviteter som sammanförs till ett ekonomiskt system eller politiska 
aktiviteter till ett politiskt system (Lundquist 1977:14). På ett liknande sätt 
kan utbildningsaktiviteter sammanföras till ett utbildningssystem. Det svenska 
universitets- och högskolesystemet består idag av i stort sett all eftergymnasial 
utbildning som faller under det samlade begreppet högskolan. Analysmodel-
len utgår ifrån att högskolesystemet består av en helhet vars delar interagerar 
med varandra och med omgivningen samt att systemet är dynamiskt och öp-
pet i förhållande till sin omgivning (Becher & Kogan 1992, Easton 1965). 

Studier av högskolesystem har främst fokuserat på styrning av systemet 
(Becher & Kogan 1992, Clark 1983,) eller utbildningens effekter på social ut-
jämning (Carnoy & Levin 1978, Collins 1979, Mendiola 1989, Lucas 2001, 
Shavit m.fl. 2007). Högskolans styrning har främst studerats av pedagoger och 
ofta utifrån ramfaktorteorin, vars grundläggande tanke är att undervisnings-
situationen sker i en kontext som ligger utanför lärarens kontroll (Dahllöf 
1967, 1999). En ram eller en kombination av ramar påverkar pedagogiska 
processer som leder till olika former av utfall. Utfallet kan vara genomström-
ning, kunskaper, färdigheter, attityder eller liknande (Dahllöf 1999:13). För 
att tillämpa ramfaktorteori behövs, förutom kunskap om allmänna bakgrunds-
förhållanden och förutsättningar, även en modell om samband mellan specifi-
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cerade ramar, processer och resultat (Broady 1999:114, Dahllöf 1999). Studier 
som gjorts av utformandet av högskolesystem och dess möjlighet att åstad-
komma förändring har ofta handlat om utbildningens påverkan på social ut-
jämning vilka har visat att expansion av högre utbildning inte har åtföljts av 
social utjämning (Carnoy & Levin 1978, Lucas 2001, Mendiola 1989). Teori-
er om utbildning och social utjämning behandlar sällan könsaspekten och när 
de gör det är det oftast som en variation på temat social klass (Davies 1995, 
Jacobs 1996). 

Undersökningar som har inkluderat kön har visat att expansion av utbild-
ning är otillräckligt för uppnå nå social och könsmässig utjämning (Kelly 
1990, Konrad & Pfeffer 1991, Mendiola 1989). Den klassiska bilden är därför 
att könsmönster i akademin reproducerar sig själva och är svåra att bryta. Det 
finns emellertid senare studier som har visat att kvinnor ökar sin andel fortare 
än män i länder där utbildningssystemet expanderade snabbt (Shavit m.fl. 
2007:26, Twombly 1998:381). 33 En annan hypotes är därför att anta att ex-
pansion främjar könsbalans (Shavit m.fl. 2007:27). Det är rimligt att anta att 
den expansion av högre utbildning som skett i Sverige under 1990-talet har 
haft påverkan på den könsmässiga sammansättningen i högskolan genom att 
högskolan har blivit tillgängligare. Högskolesystemet kan förväntas påverka 
könsbalans på tre olika sätt (se kapitel ett). Högskolans omfattning har gjort 
att antalet studieplatser och behov av anställda blivit fler vilket kan öppna 
möjligheter för fler kvinnor att arbeta i högskola. Högskolesystemets differen-
tiering kan ge ökad tillgänglighet genom att införandet av nya områden som i 
högre utsträckning än de traditionella kan intressera kvinnor samtidigt som 
den geografiska spridningen gör högskolan tillgänglig även utanför de tradi-
tionella studieorterna. Den ökade tillgängligheten som dessa förändringar in-
nebär kan, som diskuterades i kapitel ett, genom en rekryteringseffekt, en he-
terogenitetseffekt och en närhetseffekt innebära att könsbalansen utjämnas. 
Förväntningen är att högskolans tillgänglighet gör det lättare och mer attrak-
tivt för kvinnor att arbeta och studera i högskolan. 

Till skillnad från andra studier av högskolesystem är denna studie inte 
främst inriktad på hur styrning sker inom högskolan eller vilka effekter hög-
skolans beslutsstruktur ger, snarare vilka effekter förändringar i systemet får på 
en specifik aspekt, nämligen könsbalans. Med system åsyftas här de utbild-
nings- och forskningspolitiska ramar som finns för universitet och högskolor i 
form av styrning och kontroll av högre utbildning. Detta motsvarar vad Dahl-
löf avser med ramar. Genom att specificera vilka egenskaper som är viktiga 
delar i ramarna kan utfallet, könsbalans, studeras. En analysmodell för hög-
skolesystemets påverkan på könsbalansen behöver specificera vilka egenskaper 
i systemets ramar som är viktiga; vilka egenskaper det är som skall studeras i 
den oberoende faktorn. För att analysera könsbalans utifrån ett systemper-
spektiv kommer därför den sammanhållna analysmodell som presenterades i 

––––––––– 
33 En studie på Sverige gjord av Jonson & Eriksson 2007 (i Shavit et al 2007) gav mycket litet stöd 

för ett samband mellan expansion av den svenska högskolan och social utjämning. Denna delstudie 
studerade endast social utjämning och inte könsbalans.  
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kapitel ett att utvecklas och tillämpas. Utgångspunkten för modellen är att 
högskolesystemet utgör den oberoende faktorn och könsbalansen den beroen-
de faktorn. Den beroende faktorn könsbalans (utvecklades i kapitel tre) delas 
upp i vertikal och horisontell könsbalans. Den oberoende faktorn högskolesy-
stemets utformning måste däremot definieras. Nedan kommer därför mer ut-
förligt att diskuteras vad som utgör ett högskolesystem och vilka systemfakto-
rer som är relevanta för att undersöka könsbalans. 

Figur 16. Undersökningens oberoende och beroende faktor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Högskolesystemet 

4.2.1 Högskolesystemet: resurser, organisation och verksamhet 
Utgångspunkten för denna undersökning är att högskolesystemet ytterst sätter 
ramarna för hela högskolans verksamhet och att detta även kan påverka köns-
balans i högskolan. Högskolesystemet utgör därmed den oberoende faktorn. 
Eftersom universitet och högskolor i Sverige, trots sina specifika drag och sin 
höga grad av frihet, till formen är statliga myndigheter, vilka är underställda 
regeringen och riksdagen, används en allmän modell för verksamhet i offentlig 
förvaltning för att studera högskolesystemet (Högskolelagen 1994). Denna 
beskriver ett högskolesystem utifrån tre begrepp: resurser, organisation, verk-
samhet och output (Rose 1984:17). 

Figur 17. Högskolesystemet: Resurser, organisation och verksamhet 

 
 
 
    
 
Resurser utgör inflöde i systemet i form av ekonomiska medel, beslut som fat-
tas av statsmakterna vilka blir regler för högskolans organisation och verksam-
het, samt personal. En stor del av högskolans ekonomiska medel kommer från 
staten. Även lagar fungerar styrande för verksamheten eftersom ett utbild-
ningssystem, liksom andra offentliga system, ytterst regleras genom lagstift-
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ning. Könsbalans satt i relation till resurser kan t.ex. handla om hur resurser 
satsas i högskolan, riktade satsningar mot vissa lärosäten eller områden, eller i 
studenttillflödet till högskolan.  

Genom högskolereformerna 1977 och 1993 minskade statsmakterna suc-
cessivt detaljstyrningen av högskolan genom färre regler och genom att fast-
ställa långsiktiga respektive kortsiktiga mål för verksamheten. Syftet med re-
formen 1993 var att i högre utsträckning anpassa utbildningarna efter studen-
ternas efterfrågan. Högre utbildning och forskning i Sverige finansieras främst 
genom statliga medel. Sedan 1993 tillsätter lärosätena själva sina tjänster och 
den huvudsakliga styrningen sker genom fördelningen av resurser och genom 
målformuleringar. Sedan 1993 fungerar resurstilldelningssystemet för grund-
utbildning så att lärosätena tilldelas resurser baserat på a) typ av utbildning, b) 
antal registrerade studenter, c) studieprestationer studenterna utfört samt d) 
ett separat belopp för forskning och forskarutbildning. Anslaget för grundut-
bildning består av ett s.k. takbelopp samt ett belopp för lärosätets särskilda 
åtaganden (SOU 2000:82). Statsmakternas styrning av högskolans forskning 
sker i form av budgetstyrning, som innebär att verksamheten styrs genom 
storleken på anslagsbeloppen. Eftersom den externfinansierade andelen är stor 
är statsmakternas direkta styrning av forskningen begränsad. Forskarutbild-
ningen utgör en integrerad del i forskningen inom högskolan och anvisas inga 
särskilda anslag i statsbudgeten, däremot anger statsmakterna examinations-
mål för forskarutbildningen (Kim 2002a).  

Vid sidan av resurstilldelning styrs verksamheten av ett regelsystem som 
finns beskrivet i högskolelagen och i högskoleförordningen. Här anges de 
långsiktiga målen för lärosätenas verksamhet, medan de kortsiktiga målen an-
ges i de årliga regleringsbreven. Dessa mål för högskolans verksamhet anger 
främst inriktningen i stora drag. Examenskraven är det som universitet och 
högskolor är skyldiga att uppnå. Styrsystemet för högre utbildning innebär 
alltså ingen direkt central styrning av lärosätenas verksamhet, så till vida att 
inga centrala beslut fattas om dimensionering. De enskilda lärosätena beslutar 
om grundutbildningens dimensionering och profilering. Varje lärosäte förfo-
gar fritt över sitt grundutbildningsanslag och för hur resurser fördelas till olika 
utbildningsområden inom lärosätena.  

Även personal kan betraktas som en resurs (Rose 1984). Som ett resultat 
av statsmakternas ökade satsningar på högskolan har antalet anställda i den 
svenska högskolan expanderat kraftigt under 1990-talet. Figur 14 visar ut-
vecklingen av högskolans personal per år under perioden 1984-2003.34 Figuren 
visar att en expansion skedde med en ökning efter 1993 och ytterligare en ök-
ning efter 1998. Denna ökning speglar dels vårdhögskolornas inträde i den 
nationella statistiken, dels den kraftiga expansion som skedde på och av de re-
gionala högskolorna.  
 
––––––––– 
34 Liksom i kapitel tre ingår här kategorierna professor, lektor, forskarassistent, särskilda forsknings-
tjänster/undervisande och forskande personal samt adjunkter. Eftersom det skedde en statistikom-
läggning 2001 redovisas den gamla personalstatistiken och den nya personalstatistiken genom två oli-
ka linjer. 
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Figur 18. Högskolans personal 1984-2003  

 
Källa: Statistiska centralbyrån 2001 UF 23 SM 0101, Statistiska centralbyrån 2005 UF 23 SM 

0401 

Med organisation avses hur förvaltningen är organiserad. Organisation handlar 
om hur verksamheten bedrivs och hur den har byggts upp utifrån resurserna. 
Det går att tänka sig att en förändring i organisationen påverkar könsbalansen 
utan att några resurser tilldelats, t.ex. genom att definiera vilka utbildningar 
som kallas för högskoleutbildning eller hur befordringsvägarna utformas. 

Högskolans organisation har i modern tid förändrats både avseende 
grundutbildning, forskarutbildning och system för karriär och befordran. Un-
der 1960-talet ökade intresset för högre studier och samtidigt vidgades tillträ-
det till högre utbildning. Vid samma tidpunkt ökade den geografiska sprid-
ningen av utbildning genom införandet av utbildning på nya orter 
(Högskoleverket 1998).35 År 1968 inleddes en större utbildningsutredning 
(U68), som resulterade i 1977 års högskolereform. Reformen fokuserade på 
styrningen av grundutbildningen, och hade ökad tillgänglighet och därigenom 
minskad social snedrekrytering samt möjlighet till återkommande utbildning 
som uttalade mål (Regeringens proposition 1975/76:9). Reformen innebar att 
all eftergymnasial utbildning sammanfördes till ett system. Högskolebegrep-
pet vidgades genom att större delen av den eftergymnasiala utbildningen för-
des över till högskolan, och utbildningar som sjuksköterske-, klasslärar- och 
förskollärarutbildning blev högskoleutbildningar. Dessa var kortare och mer 
yrkesinriktade än de traditionella högskoleutbildningarna (Ståhle 1997:93f). 

––––––––– 
35 Umeå universitet 1965, universitetsfilialerna i Växjö, Örebro, Karlstad och Linköping 1967 samt 
Högskolan i Luleå 1971. 
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Det primära målet med reformen var inte att bygga ut den befintliga universi-
tetsutbildningen, utan snarare att tillgodose arbetsmarknadens behov av längre 
och forskningsanknutna yrkesinriktade utbildningar. Genom reformen ombil-
dades universitetsfilialerna till självständiga högskolor. Dessutom etablerades 
en rad nya högskolor.36 Samtliga dessa s.k. mindre och medelstora högskolor 
fick som främsta uppgift att bedriva grundläggande högskoleutbildning. Se-
dan 1993 har utbildningspolitiken främst fokuserat på utbyggnad och geogra-
fisk spridning av utbildning genom att de mindre och medelstora högskolorna 
har expanderats kraftigt. 2007 infördes en ny utbildnings- och examensstruk-
tur som ett led i Sveriges arbete med att anpassa den högre utbildningen till 
arbetet i Bolognaprocessen. Reformen innebar bl.a. att kurser och program 
placerades in i tre olika nivåer – grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, in-
förandet av ett nytt poängsystem och en ny betygsskala. Dessa förändringar 
kommer inte vidare att beröras här eftersom denna undersökning främst är in-
riktad på expansionen under 1990-talet och därför endast sträcker sig fram till 
2003. 

Forskarutbildningen reformerades första gången genom 1969 års forskar-
utbildningsreform, vilken hade som ambition att avhandlingen inte längre 
skulle ses som ett livsverk utan utgöra ett etappmål i karriären. Detta skulle 
ske genom att utbildningens längd preciserades till fyra år. Dock var det först 
1998, genom krav på finansiering, som de egentliga intentionerna i 1969 års 
reform, att effektivisera forskarutbildningen, förverkligades fullt ut. För att 
antagning till forskarutbildning skall kunna ske krävs därför idag att det finns 
finansiering för den forskarstuderande under hela studieperioden.  

Även högskolans system för karriär och befordran har genomgått stora 
förändringar. 1955 infördes renodlade undervisningstjänster (universitetslek-
torat), för att möta det ökade antalet studenter som kom in i högskolan. Där-
med infördes en uppdelning i grundutbildning och forskning som skulle 
komma att bestå. Forskarutbildningsreformen 1969 medförde även en föränd-
rad tjänsteorganisation. Tjänsterna som professor, docent och forskarassistent 
reserverades i huvudsak för forskning samt undervisning och handledning i 
forskarutbildningen, medan innehavarna av tjänsterna som universitetslektor 
och universitetsadjunkt skulle ansvara för undervisningen i grundutbildningen. 
Genom lärartjänstreformen 1986 förenklades tjänstestrukturen för lärare ge-
nom införandet av tre huvudkategorier av lärare: professor, högskolelektor och 
högskoleadjunkt. Ända in på 1990-talet kunde regeringen besluta om inrät-
tandet av professurer (Ståhle 1997:153,154). Först med 1993 års reform fick 
lärosäten med fakultetsorganisation själva rätt att inrätta nya professurer. År 
1999 infördes en befordringsreform som gav möjlighet för en lektor att efter 
kompetensbedömning befordras till professor respektive adjunkt till lektor 
utan att behöva söka en särskild utlyst befattning (Regeringens proposition 

––––––––– 
36 Borås, Eskilstuna/Västerås, Falun/Borlänge, Gävle/Sandviken, Jönköping, Kalmar, Kristianstad, 
Sundsvall/Härnösand och Östersund. Sedan 1977 har ytterligare högskolor tillkommit i Halmstad 
och Skövde (1983), Karlskrona/Ronneby (1988), Trollhättan/Uddevalla (1990), i Södertörn utanför 
Stockholm (1997), samt på Gotland och i Malmö (1998). 
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1996/97:141). Reformen hade till avsikt att skapa en enda karriärväg för hög-
skolans lärare med arbetsuppgifter inom både forskning och undervisning.  

Verksamheten är till skillnad från organisationen vad förvaltningen gör, t.ex. 
undervisning, forskning, administration och samverkan. Innehållet i utbild-
ningar eller vad det forskas om är faktorer inom verksamheten som kan tänkas 
påverka könsbalansen. Högskolan har under den undersökta perioden tillde-
lats fler uppgifter. Före reformen 1977 var högskolans uppgift att utbilda en 
mindre grupp studenter samt att bedriva forskning. Idag innefattar uppgiften 
att utbilda fler studenter på fler utbildningar. Universiteten utbildar studenter 
till yrken som tidigare inte klassades som universitetsutbildningar, t.ex. sjuk-
sköterskeutbildningen och ingenjörsutbildningen. Dessutom har allt fler ut-
bildningar kommit att införlivas i högskolan under de senare åren genom in-
förandet av t.ex. kortare yrkeshögskoleutbildningar. Detta innebär att innehål-
let i utbildningarna har förändrats och breddats. Såväl forskningen som fors-
karutbildningen har spridits från att främst bedrivas vid de äldre universiteten 
till att i större utsträckning bedrivas även vid nya universitet och högskolor. 
Universitet och högskolor arbetar sedan 1996 dessutom med samverkansupp-
giften.  

Vad kommer då ut av högskolans verksamhet? Denna undersökning om-
fattar främst perioden 1990-2003. År 2003 omfattade den statliga högskolan 
36 universitet och högskolor. Till detta tillkommer psykoterapiutbildning och 
enskilda högskolor. I högskolan fanns samma år ca 360 000 registrerade stu-
denter, varav cirka 20 000 var registrerade i forskarutbildningen. Universitet 
och högskolor hade ca 53 100 anställda och omsatte tillsammans 43,7 miljar-
der kronor (Högskoleverket 2004b). 83 300 nya studenter påbörjade högsko-
leutbildning under året och 49 822 examina avlades. Flest examina avlades 
inom området samhällsvetenskap och juridik. 3 900 studenter påbörjade fors-
karutbildningen och 2 700 doktorsexamina avlades. Administrativt och för 
fördelning av resurser mäts verksamheten på grundutbildning i helårsstuden-
ter och helårsprestationer. Antalet helårsstudenter utgjorde 206 065 och dessa 
presterade 252 904 helårsprestationer (Högskoleverket 2004b). 

De organisatoriska förändringarna har haft stor påverkan på högskolans 
verksamhet. Framför allt har det skett en kraftig expansion av den svenska 
högskolan sedan 1960-talet. Denna har gällt både grundutbildning och fors-
karutbildning. Tydligast har expansionen varit inom grundutbildningen. Fi-
gurerna 19 och 20 visar hur högskolan expanderat inom grundutbildning och 
forskarutbildning. 
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Figur 19. Antal registrerade studenter 1960-2003 
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Källa: Statistiska centralbyrån 1979, Statistiska centralbyrån 1981, www.scb.se  

Figur 19 visar grundutbildningens expansion mellan åren 1960 och 2003 ba-
serat på antalet registrerade studenter. Det skedde en stark expansion under 
perioden som dock innehöll två platåer. Sedan 1960 har antalet registrerade 
studenter nästan niodubblats från drygt 40 000 till 385 000 år 2003. En första 
expansionsperiod skedde från 1960 och fram högskolereformen 1977. Denna 
reform innebar att bl.a. lärarutbildningen införlivades i högskolan. Figuren vi-
sar också den andra kraftiga expansionsperioden som skedde under 1990-talet.  
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Figur 20. Doktorandnybörjare och doktorsexaminerade 1977/78-2002/03 
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Källa: Statistiska centralbyrån 1979, Statistiska centralbyrån 1981, Statistiska centralbyrån 

1988-1999, Statistiska centralbyrån 1995-1999, Högskoleverket NU databasen 2005. 

 
Figur 20 visar utvecklingen av antal doktorandnybörjare och antal doktorsex-
aminerade per år. Även forskarutbildningen expanderade under perioden, 
både i form av doktorandnybörjare och doktorsexaminerade. Utvecklingen av 
doktorandnybörjare har skett relativt ojämnt och intaget har varit olika stort 
från år till år, medan expansionen av doktorsexaminerade följer en jämnare 
linje. Sammantaget visar figurerna ovan att högskolans verksamhet har ge-
nomgått en kraftig expansion under den undersökta perioden. 

4.2.1 Tillgänglighet och könsbalans  
En förutsättning för högskolans kraftiga expansion har varit breddningen av 
högskolebegreppet. Reformen 1977 innebar att all eftergymnasial utbildning 
sammanfördes till ett system så att högskolebegreppet vidgades till att omfatta 
större delen av den eftergymnasiala utbildningen. Reformen 1977 kan på sätt 
och vis sägas utgöra en ometikettering av de institutioner som tidigare legat 
utanför högskolan. Å andra sidan innebar reformen krav på att utbildningarna 
skulle producera högskolemässig undervisning på vetenskaplig grund, vilket 
även innebar en förändring i utbildningarnas innehåll (Bauer 1999). Detta har 
inneburit att det har skett en differentiering av högskolan, som har fått ett 
bredare innehåll än tidigare. 

Ytterligare en dimension som bidragit till högskolans expansion är den 
geografiska spridningen av högskolan. År 1960 fanns sex lärosäten37. Den 

––––––––– 
37 I SCBs statistik för år 1960 fanns lärosätena i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm, Umeå samt 

Alnarp med. 
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geografiska spridningen av utbildning har sedan inneburit utbildning på flera 
nya orter. 1977 års reform innebar ökad tillgänglighet till utbildning genom 
att tillträdesreglerna öppnade upp för nya studerandegrupper och genom ökad 
geografisk spridning av högre utbildning. Vid reformen ombildades universi-
tetsfilialerna till självständiga högskolor. Dessutom etablerades en rad nya 
högskolor. De reformer som genomförts inom det svenska högskolesystemet 
har därmed främst inneburit att högskolan har ökat i omfattning genom att 
utbildningssystemet har expanderat vad gäller antal studenter, doktorander 
och lärare samt genom en ökad geografisk spridning av utbildning genom nya 
lärosäten. Dessa förändringar som består i att högskolan har ökat i omfatt-
ning, differentierats och spridits förväntas påverka den horisontella och verti-
kala könsbalansen i högskolan. Högskolans ökade omfattning vilken skett ge-
nom dess expansion förväntas påverka könsbalansen genom att högskolan blir 
mer heterogen. Utbyggnaden av högskolan har skett inom olika områden och 
på olika nivåer. Det har medfört ökad tillgänglighet i form av fler utbildnings- 
och forskarutbildningsplatser, vilket kan förväntas påverka könsbalansen. För-
ändringarna av den svenska högskolan har också inneburit en differentiering 
genom att högskolebegreppet har breddats. Genom att bredda högskolebe-
greppet kan nya grupper attraheras till högskolan. I flera fall omfattar dock 
breddningen endast grundutbildning, eftersom det handlar om områden med 
svagare forskningsöverbyggnad. Huruvida de nya områdena är traditionellt 
kvinnliga eller traditionellt manliga förväntas påverka högskolans könsbalans. 
Den geografiska spridningen kan påverka jämställdheten. Utbudet vid de 
mindre och medelstora högskolorna kan skilja sig från de äldre lärosätenas, 
utbudet har med tiden också ökat, vilket skapar en ökad tillgänglighet på ut-
bildning. Spridning av utbildning förväntas genom en närhetseffekt ha en ut-
jämnande påverkan på könsbalansen. Dessa förändringar har alla skett genom 
de större högskolereformer som har genomförts. Vid sidan av dessa har det 
också skett andra viktiga reformer av den svenska högskolan som kan tänkas 
påverka könsbalans, vilka däremot inte behandlas i denna undersökning. 

Utvecklingen av det svenska högskolesystemet kan relateras till studiens 
analysmodell vilket illustreras i figur 21 och till frågan om huruvida högskole-
systemet utformning påverkar könsbalans i akademin. Figuren visar analys-
modellen som illustrerar att högskolesystemet förväntas påverka könsbalans 
genom att högskolan genom expansion har ökat i omfattning, genom att 
breddning ger en mer differentierad högskola och genom en geografisk sprid-
ning av högskolan. Kopplingen mellan högskolesystemet och könsbalans ut-
görs därmed av högskolans tillgänglighet genom volym, bredd och närhet.  
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Figur 21. Högskolesystemet och könsbalans 

 

 
I följande avsnitt kommer högskolesystemets påverkan på såväl vertikal som 
horisontell könsbalans att studeras utifrån två av de tre systemegenskaperna 
(omfattning och spridning).38 Avsnittet kommer att vägledas av två forsk-
ningsfrågor: Påverkar högskolesystemets utformning högskolans vertikala könsba-
lans? Påverkar högskolesystemets utformning högskolans horisontella könsbalans? 
För att besvara dessa kommer högskolans omfattning genom expansion och 
högskolans spridning att studeras. Detta innebär att differentieringen av hög-
skolan inte kommer att studeras eftersom det saknas tillräckliga uppgifter i 
det empiriska dataunderlaget.39Av samma skäl kommer spridningens betydel-
se för horisontell könsbalans inte att analyseras. 

––––––––– 
38 Jämför Silander (2005) där modellen innehöll fyra systemegenskaper varav två studerades. 
39 Trots att analysmodellen innehåller tre systemegenskaper kommer studien endast att studera två av 

dessa och dessutom kommer den geografiska spridningen endast att studeras vertikalt. Anledningen 
är begränsningar i datamaterialet. Effekten av högskolans breddning skulle kunna studeras genom 
att man undersöker sambandet mellan kön och position vid de tidpunkter då nya utbildningar har 
introducerats i högskolan, vilket främst inträffade 1977 och runt 1993. Tyvärr sträcker sig den full-
ständiga tidsserien som innefattar både studenter, forskarutbildning och personal endast mellan 
1987 och 2000. Det gör att det inte går att se effekter av högskolereformen 1977. Ett annat sätt att 
studera breddningens effekter är att ta fram ett mått för sambandet mellan kön och position för 
hela högskolan och jämföra detta med ett sambandsmått som endast innefattar de områden som 
fördes in 1977, t.ex. vårdutbildning och lärarutbildning. Tyvärr låter inte heller detta sig göras efter-
som den tillgängliga statistikens områdesindelning dels har varit olika under olika tidsperioder, dels 
är olika för personal och forskarutbildning respektive grundutbildning. Det går alltså inte att plocka 
bort vissa områden för att se om sambandet ändrar sig. Den geografiska spridningens effekt kom-
mer endast att studeras på den vertikala könsbalansen. Effekten på horisontell könsbalans hade 
kunnat undersökas genom att ta fram ett etavärde för nya universitet och högskolor och äldre lä-
rosäten. Detta är dock inte möjligt att göra eftersom uppgifter inte finns jämförbart uppdelade hori-
sontellt och på lärosäte för grundutbildning, forskning och forskarutbildning. 

Högskolesystemets utformning 

• Omfattning 

• Differentiering 

• Spridning

Vertikal och horisontell könsbalans 
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4.3 Tillvägagångssätt 
Högskolesystemets påverkan på könsbalansen skall studeras genom att syste-
mets påverkan utgörs av högskolans omfattning och geografiska spridning. 
Könsbalans utgörs av sambandet mellan kön och position respektive samban-
det mellan kön och område. Den verksamhet som studeras består av registre-
rade studenter, doktorandnybörjare, doktorsexaminerade, adjunkter, särskilda 
forskningstjänster/annan undervisande och forskande personal, forskarassi-
stenter, lektorer och professorer. Dessa skall studeras över tid fördelat på kön, 
forskningsämne/utbildningsområde och lärosäte. Högskolesystemets påverkan 
på såväl vertikal som horisontell könsbalans kommer att studeras utifrån de 
två systemegenskaperna.  

För att undersöka det svenska högskolesystemets påverkan på könsbalan-
sen tar undersökningen fasta på de förändringar som har skett av högskolesy-
stemet. För att genomföra detta kommer tidsserier att studeras. Dessa är ut-
valda utifrån att de återspeglar större förändringar i högskolesystemet, vilka 
förväntas ge effekter på tillgängligheten till högskolan och därmed kunna på-
verka könsbalansen. Undersökningen görs med hjälp av tillgänglig offentlig 
statistik från SCB (samma material som i kapitel tre). Det är en totalunder-
sökning på samtliga lärosäten som omfattas av den offentliga statistiken. Det 
görs därmed inget urval av lärosäte eller forskningsämne. Eftersom materialet 
är baserat på den svenska högskolan är resultatet giltigt för det svenska hög-
skolesystemet och det går inte att direkt föra över det till andra högskolesy-
stem. För att kunna säga något generellt om högskolesystem och könsbalans 
skulle en komparativ studie behöva göras. Studien inriktar sig på högskolesy-
stemet och dess påverkan på könsbalans, och analyserar därför inte andra fak-
torer som kan påverka könsbalans. I detta kapitel sker därför ingen kontroll 
för andra faktorer.  

4.4 Resultat 

4.4.1 Högskolans expansion och vertikal könsbalans 
Den svenska högskolan har genomgått en kraftig expansion sedan 1970-talet 
vilken sedan 1990 accentuerats ytterligare (Figur 19 och 20). Antagandet är 
att högskolesystemet påverkar könsbalansen genom att tillgängligheten har 
gjort att könsobalansen har minskat när högskolan har expanderar. För att 
pröva detta antagande undersöks om det finns samband mellan vertikal köns-
balans och högskolans volym. Könsbalans uttrycks genom de mått som togs 
fram på vertikal könsbalans i kapitel tre genom tau-c och gamma. 40 Dessa 
mått innebär att måttet vertikal könsbalans utgörs av sambandet mellan kön 
och position i akademin. Om sambandet är högt är könsobalansen hög efter-
som kön då har påverkan på vilken position en person befinner sig; om sam-
bandet däremot är lågt är könsobalansen låg. Högskolans volym uttrycks som 

––––––––– 
40 Kendalls tau-c och gamma är korrelationsmått som används vid analyser av två ordinalvariabler och 

anger huruvida det finns ett rangordningsmönster mellan de två variablerna. 
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antal personer i högskolan under perioden 1987-2000. Siffran är en samman-
slagning av antalet studenter, antalet doktorandnybörjare, doktorsexaminerade 
och personal (Statistiska centralbyrån 1995-1999, Statistiska centralbyrån 
1988-1999, Statistiska centralbyrån 2000-2004, Statistiska centralbyrån 2001, 
Statistiska centralbyrån 2005b). 

För att mäta sambandet används korrelationsmåttet rho som varierar mel-
lan -1 och + 1, där 1 står för ett fullständigt samband och 0 för inget samband 
alls.41 Om högskolans expansion har inneburit ökad könsbalans bör rho ligga 
nära -1, vilket indikerar att sambandet mellan kön och position har minskat 
när volymen har ökat. Om expansionen har medfört minskad könsbalans för-
väntas rho istället ligga nära 1, som då uttrycker att sambandet mellan kön 
och position har ökat när volymen har ökat.  

Figur 22. Vertikal könsbalans och expansion av högskolan 1987- 2000 
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Figur 22 visar att könsobalansen har minskat när högskolan har expanderat 
1987-2000. Den övre linjen visar en minskning av gammavärdet och den ned-
re linjen visar en minskning av värdet på tau-c. När tau-c korreleras mot vo-
lym ger det ett sambandsvärde (rho) på –0,99 och när gamma korreleras mot 
volym ger det ett sambandsvärde (rho) på –0,95. Detta innebär att det finns 
ett starkt negativt samband mellan könsbalans och volym. Skillnaden i köns-
balans mellan 1987 och 2000, är tydlig för gamma (0,11) och mindre för tau-c 
(0,04). Volymen har ökat med 83 procent, medan gamma har minskat med 
23 procent och tau-c med 36 procent. Könsobalansens minskning svarar alltså 
inte proportionellt mot volymökningen, vilket indikerar att volym har en 
måttlig effekt på den vertikala könsbalansen. 

––––––––– 
41 Spearman´s rho är ett korrelationsmått som används när en eller båda variablerna finns på ordinal-

nivå. Det är en korrelationskoefficient som används vid rankade data. 
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4.4.2 Geografisk spridning och vertikal könsbalans 
Den geografiska spridningen av högre utbildning har inneburit att tillgänglig-
heten på högskoleutbildning har ökat vilket förväntas ha en utjämnande ef-
fekt. Det är också tänkbart att de nya universiteten och högskolorna till skill-
nad från de äldre lärosätena är mindre traditionella och har ett mindre konser-
vativt utbud eller ett utbud som i högre grad attraherar kvinnor. I så fall har 
införandet av de nya universiteten och högskolorna inneburit att könsbalansen 
i högskolan har ökat. Om antagandet stämmer förväntas könsbalansen vara 
högre vid de nya universiteten och högskolorna än vid de äldre lärosätena. För 
att se om det förhåller sig så undersöks om den vertikala könsbalansen, mätt 
som sambandet mellan position och kön (tau-c och gamma), skiljer sig åt be-
roende på typ av lärosäte. En uppdelning görs därför mellan äldre lärosäten 
samt nya universitet och högskolor.42 Sambandet mellan position och kön för-
väntas vara lägre vid de nya universiteten och högskolorna.  

––––––––– 
42 Till nya universitet och högskolor räknas de högskoleenheter som bildats 1977 och framåt. Till äld-
re lärosäten räknas lärosäten bildade före 1977 vilket innefattar: Uppsala universitet, Lunds universi-
tet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karo-
linska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola, Luleå tekniska universitet, 
Handelshögskolan i Stockholm samt Sveriges lantbruksuniversitet. Till nya universitet och högskolor 
räknas: Karlstads universitet, Växjö universitet, Örebro universitet, Blekinge tekniska högskola, Hög-
skolan i Jönköping, Högskolan i Kalmar, Malmö högskola, Mitthögskolan, Mälardalens högskola, 
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Högskolan i Borås, Högskolan Dalarna, Högskolan på Got-
land, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Högskolan i Skövde, 
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, Lärarhögskolan i Stockholm, samt Södertörns högskola. Namn-
byten och ihopslagningar har skett under perioden. Högskolan i Sundsvall, Härnösand och Öster-
sund bildade 1993 Mitthögskolan, vilken senare (2005) blev Mittuniversitetet. Högskolan i Eskilstu-
na/Västerås bytte 1993 namn till Mälardalens högskola. 1996 bytte högskolan i Falun/Borlänge 
namn till Högskolan i Dalarna. Lärarhögskolan i Stockholm bildades 1956 men brukade efter 1977 
räknas in i gruppen mindre och medelstora högskolor. Från och med 2008 är lärarhögskolan i Stock-
holm en del av Stockholms universitet. Det finns i SCB:s statistik inga studenter registrerade där före 
1977 varför den placeras i gruppen nya universitet och högskolor. Handelshögskolan i Stockholm in-
går inte i statistiken över högskolans personal före 2001. 
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Figur 23. Vertikal könsbalans, äldre lärosäten respektive nya universitet och 
högskolor 1987-2000, tau-c 
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Källa: Uppgifterna baseras på Statistiska centralbyrån 2005c: Registrerade studenter i grundut-

bildning läsåren 1977/78 - 2003/04 efter universitet/högskola, Doktorandnybörjare läsåren 

1982/83–2002/03 fördelade efter universitet/högskola och kön, Forskarexamina 1977/78 – 

2002/03 fördelade efter examen och universitet/högskola, Statistiska centralbyrån 1988-2001 U, 

UF 23  

Figur 23 visar förändringen av den vertikala könsbalansen vid äldre lärosäten 
respektive nya universitet och högskolor under perioden 1987-2000. Den övre 
linjen visar könsbalansen vid de äldre lärosätena och den nedre visar könsba-
lansen vid de yngre. Eftersom tau-c mäter linjärt betyder det att könsbalansen 
inte följer strikta trappsteg. Både vid de äldre lärosätena och vid de nya uni-
versiteten och högskolorna är sambandet mellan kön och position lågt under 
hela perioden. Resultatet innebär att det finns en skillnad i könsbalans mellan 
äldre respektive nya högskolor under perioden 1987-2000, men att denna är 
så liten och sker på en så låg nivå att den kan bortses ifrån (båda ligger under 
0,1). Att det inte finns någon nämnvärd skillnad visas tydligare då mätningen 
sker med gamma, vilket framgår av figur 24. 
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Figur 24. Vertikal könsbalans, äldre lärosäten respektive nya universitet och 
högskolor 1987-2000, gamma 
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Figur 24 visar den vertikala könsbalansen för äldre lärosäten respektive nya 
universitet och högskolor under perioden 1987-2000 mätt med gamma. Ur 
figuren går att utläsa att sambandet mellan kön och position är i stort sett det 
samma vid de nya universiteten och högskolorna som vid de gamla universite-
ten under perioden. Gammavärdet visar dels att det finns ett klart samband 
mellan kön och position, dels att den vertikala könsbalansen är relativt stabil 
under perioden, även om en viss minskning har skett.  

Både mätningen med tau-c och mätningen med gamma visar att det inte 
finns någon nämnvärd skillnad mellan nya och äldre lärosäten när det gäller 
samband mellan kön och position. Den vertikala könsbalansen är därmed 
densamma för de äldre lärosätena som för de nya universiteten och högsko-
lorna. 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att högskolesystemet påverkar 
högskolans vertikala könsbalans. Det finns ett starkt samband mellan volym-
ökning i högskolan under den undersökta perioden och vertikal könsbalans. 
Det finns därmed ett samband mellan förändringar i högskolesystemet (obe-
roende faktor) och högskolans vertikala könsbalans (beroende faktor). För-
ändringar i högskolesystemet i form av ökad geografisk spridning av utbild-
ning har däremot inte haft någon nämnvärd påverkan på den vertikala köns-
balansen, utan könsbalansen har utvecklats på samma sätt vid de nya universi-
teten och högskolorna som vid de äldre lärosätena. 
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4.4.3 Högskolesystemets påverkan på horisontell könsbalans 
Resultaten från undersökningen i kapitel tre visade att sambanden mellan 
könstillhörighet och akademiskt område är svaga och att det därmed inte går 
att säga att det finns helt kvinnliga respektive helt manliga områden. Frågan i 
detta avsnitt är om sambandet mellan område och kön förändrats vid tiden då 
högskolan expanderat. Har högskolans expansion påverkat den horisontella 
könsbalansen? Uttryckt med andra ord: Har förändringen och utbyggnaden av 
högskolan inneburit att män och kvinnor i större eller mindre utsträckning 
befinner sig inom olika områden? Om sambanden har förändrats ses det som 
ett tecken på att högskolesystemet påverkar den horisontella könsbalansen. 
Den omfattande utbyggnaden av högskolan skulle kunna medföra större möj-
ligheter för alla att söka sig till utbildning och forskning, vilket kan skapa en 
jämnare könsbalans. I så fall förväntas det finnas samband mellan högskolans 
expansion och en utveckling mot ökad horisontell könsbalans. Å andra sidan 
skulle utbyggnaden av högskolan också kunna innebära att satsningar är kon-
centrerade till vissa områden och därför inte områdesneutral. Detta skulle i så 
fall kunna innebära minskad horisontell könsbalans.  

Åren 1960-2002 är valda för att få en så lång sammanhängande tidsperiod 
som möjligt utifrån den officiella statistik som finns tillgänglig. Att studera 
hur den geografiska spridningen har påverkat den horisontella könsbalansen i 
högskolan går inte att göra p.g.a. brist på jämförbara data. Här kommer därför 
endast omfattningens påverkan på den horisontella könsbalansen att studeras. 
För att pröva om skillnaden i könsbalans mellan olika områden har ökat eller 
minskat när högskolan har expanderat mäts korrelationen mellan horisontell 
könsbalans och högskolans volym. Horisontell könsbalans utgörs av samband 
mellan kön och område i form av de etavärden som redovisades i kapitel tre, 
figur 10, 11 och 12. För att mäta sambandet används återigen korrelations-
måttet rho som mäter samband mellan ordinalvariabler och som varierar mel-
lan -1, och + 1, där 1 står för ett perfekt samband och 0 för inget samband 
alls. Om högskolans expansion har inneburit minskad horisontell könsobalans 
bör rho ligga nära -1, vilket innebär att sambanden mellan kön och område 
har minskat när volymen har ökat. Om expansionen medfört ökad könsoba-
lans bör rho istället ligga nära 1, vilket indikerar att sambanden mellan kön 
och område har ökat när volymen har ökat. 
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Figur 25. Samband mellan eta och volym inom grundutbildning 1960- 2002 
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Figur 25 visar sambanden mellan eta och volym för grundutbildningen. Figu-
ren visar att etavärdet har rört sig upp och ned under perioden. När eta korre-
leras med volym visar dock analysen av grundutbildningen att det under peri-
oden 1960-1976 fanns ett negativt samband mellan könsobalans och volym 
(rho -0,631). För perioden 1977-1992 var sambandet svagt och positivt (rho 
0,336) och för perioden 1993/94-2002/03 mycket starkt negativt (rho -0,997). 
När det gäller doktorsexaminerade är sambandet i stort sett noll (rho -0,07) 
och för personal är sambandet svagt (rho 0,410).  

Sammantaget betyder detta att det finns ett negativt samband för perioden 
1993/94-2002/03 mellan volym och horisontell könsbalans inom grundut-
bildningen då högskolans expansion korrelerar med minskad horisontell 
könsobalans. Det är endast inom grundutbildningen som högskolans expan-
sion har påverkat sambandet mellan kön och område. En förklaring till detta 
kan vara att grundutbildningen är en grupp med betydligt högre omsättning, 
vilket innebär att studenter rör sig in och ut ur gruppen betydligt snabbare än 
inom gruppen forskarutbildning och anställda.  

4.5 Lärdomar 
I detta kapitel har högskolesystemets påverkan på könsbalans i högskolan stu-
derats utifrån ett systemperspektiv. Högskolan är inget slutet system utan på-
verkas av förändringar i omgivande samhälle. Sedan 1970-talet har högskolan 
genomgått omfattande förändringar. Högskolesystemets påverkan på könsba-
lansen i högskolan sammanfattas i tabell 6. 
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Tabell 6. Högskolesystemets påverkan på könsbalans 

Aspekt Vertikal  Horisontell  
Samband mellan högskolans  

expansion och könsbalans 

Könsbalansen har ökat Könsbalansen har ökat inom 

grundutbildningen 

 

Samband mellan geografisk 

 spridning och könsbalans 

 

Inget/svagt samband  

 
Högskolesystemets expansion har inneburit en ökning av studenter, forskar-
studerande och personal. Undersökningens tes var att denna ökning förvänta-
des ge ökad könsbalans (minskad könsobalans) genom ökad tillgänglighet. 
Denna förväntning visade sig stämma eftersom det finns ett samband mellan 
vertikal könsbalans och volym. Sambandet mellan volym och vertikal könsba-
lans visar sig genom att obalansen är lägre när volymen är högre. Även hög-
skolans geografiska spridning förväntades ha en minskande effekt på högsko-
lans obalans. Förväntningen visade sig inte stämma då skillnaden i vertikal 
könsbalans mellan gamla och nya lärosäten var marginell. Slutsatsen är där-
med att högskolesystemets expansion har påverkat den vertikala könsbalansen 
i utjämnande riktning eftersom könsobalansen har minskat när högskolan har 
expanderat. Den geografiska spridningen har inte påverkat könsbalansen.  

Den horisontella könsbalansen är svårare att undersöka eftersom statistikens 
uppdelning inte tillåter jämförelser. Undersökningen visar att högskolans ex-
pansion har påverkat den horisontella könsbalansen inom grundutbildning där 
obalansen har minskat när volymen har ökat. Skillnaderna i könsbalans mellan 
olika områden har blivit mindre när volymen har blivit större. Inom kategori-
erna forskarutbildning och personal är sambanden däremot mycket svaga. 
Skillnaderna mellan områden inom forskarutbildningen har inte förändrats 
genom att volymen har ökat, och inom kategorin personal finns det istället ett 
svagt positivt samband som visar att skillnaderna mellan områden blivit något 
större när volymen har ökat. Slutsatsen är därmed att högskolans expansion 
har påverkat den horisontella könsbalansen i grundutbildningen så att obalan-
sen har minskat när högskolan har expanderat.  

Det sammantagna resultatet av undersökningen av högskolesystemets på-
verkan på könsbalansen handlar om omfattning. Expansion har gett ökad köns-
balans. Högskolans expansion har haft en måttlig men minskande effekt på 
vertikal könsobalans och på horisontella könsobalansen inom grundutbild-
ningen. Eftersom det finns kopplingar mellan förändringar i högskolesystemet 
och förändringar i könsbalansen är det också befogat att studera könsbalans i 
högskolan utifrån ett systemperspektiv, eftersom resultatet visar att föränd-
ringar i utbildningssystem kan verka utjämnande. 

Högskolans differentiering förväntades påverka den vertikala könsbalansen 
genom att den kan attrahera nya grupper. Däremot är det inte säkert att en 
differentiering av högskolan påverkar den horisontella könsbalansen. Diffe-
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rentiering innebär att nya områden förs in i högskolan vilket inte nödvändigt-
vis påverkar könssammansättningen inom dessa eller inom de områden som 
redan finns. Effekten av högskolans differentiering har inte kunnat studeras i 
denna undersökning men differentieringen har sannolikt varit en förutsättning 
för den expansion som skett. 

Den geografiska spridningen av högskolan förväntades ge ökad könsbalans 
genom att utbildning och arbete förs närmare kvinnor, vilket ger dem ökad 
möjlighet att studera och arbeta samt genom att nyare lärosäten förväntas ha 
en jämnare könssammansättning. Denna närhetseffekt kan ha bidragit till den 
ökade omfattningen, men den har inte bidragit genom att förbättra den verti-
kala könsbalansen på nyare högskolor och universitet.  

Om högskolans expansion endast innebär avledning, vilket innebär att 
kvinnorna endast befinner sig på mindre statusfyllda områden, positioner och 
lärosäten än män, är förväntningen att högskolans expansion medför en ökad 
eller bibehållen vertikal och horisontell könsobalans. Den vertikala könsoba-
lansen förväntas öka eftersom kvinnor främst befinner sig på de lägre positio-
nerna inom akademin och mindre statusfyllda områden förväntas innebära 
mer grundutbildning, mindre forskarutbildning och färre professorer. Även 
den horisontella könsobalansen förväntas öka om avledningsteorin stämmer 
eftersom kvinnor enligt denna främst befinner sig inom vissa, mindre status-
fyllda områden. Eftersom den vertikala könsobalansen har minskat och den 
horisontella könsobalansen har minskat inom grundutbildningen så finns det i 
denna undersökning inget empiriskt stöd för tesen om avledning. Även det 
resultat som visar att den geografiska spridningen av högskolan inte har på-
verkat könsbalansen pekar mot samma håll. Könsbalansen skilde sig inte åt 
mellan äldre lärosäten och nya universitet och högskolor. Utifrån en tes om 
avledning borde den vertikala könsobalansen vara större vid de äldre lärosäte-
na, vilket inte var fallet. 

Sammantaget ger undersökningen istället empiriskt stöd för hypotesen om 
att tillgänglighet påverkar könsbalans men kan endast visa att ökad omfattning 
ger minskad könsobalans. 
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5. EXIT FRÅN AKADEMIN? 

I denna avhandling undersöks två aspekter av jämställdhet: könsbalans och 
exit. Den första aspekten, könsbalans, behandlades i kapitel tre. Detta kapitel 
kommer att uppmärksamma den andra aspekten, exit från akademin. Ut-
gångspunkten i kapitlet är två vanliga metaforer som beskriver hur kvinnor 
försvinner från akademin. Metaforen om akademins svarta hål avspeglar en 
föreställning om att kvinnor i högre utsträckning än män lämnar akademin 
direkt efter disputation. Metaforen om den läckande pipelinen illustrerar att 
kvinnor försvinner från akademin vid varje karriärsteg. Båda metaforerna illu-
strerar att kvinnor försvinner från akademin, men vid olika tidpunkter i för-
hållande till disputationen.  

Om det finns stora skillnader mellan män och kvinnor avseende att fort-
sätta en akademisk karriär eller istället arbeta utanför akademin, direkt efter 
disputation eller senare, så är detta ett viktigt grundläggande förhållande som 
behöver uppmärksammas av forskningen om jämställdhet i akademin. Det är 
en fråga som har relevans för det praktiska jämställdhetsarbetet i högskolan 
och som har policyimplikationer, eftersom den handlar om hur män och 
kvinnor skall rekryteras till, och stödjas genom den akademiska karriären. 

Forskning om exit från akademin är begränsad. I detta kapitel kommer 
därför de underliggande föreställningarna till två metaforer att empiriskt prö-
vas för att undersöka om de stämmer och om de är generaliserbara till hela 
akademin. Dessutom kommer skillnader till orsaker varför män och kvinnor 
lämnar akademin att uppmärksammas. 

5.1 Föreställningar om exit 
Det finns en föreställning om att kvinnor lämnar akademin. ”Women tend to 
disappear from academic life before obtaining career posts” (Rees 2001:247). Den-
na uppfattning finns i två varianter, som uttrycks med två metaforer: akade-
min som en läckande pipeline eller akademin som ett svart hål. 

Pipelinen utgår från att det bör finnas en överensstämmelse mellan ande-
len kvinnor som kommer in i det akademiska systemet i form av studenter 
som påbörjar utbildning, och andelen kvinnor på högre akademiska nivåer 
(jmf kapitel två). Metaforen om den läckande pipelinen illustrerar därmed en 
situation där kvinnorna läcker ut ur systemet för varje akademisk grad. 
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Även metaforen om akademins svarta hål speglar en föreställning om att 
kvinnorna försvinner från akademin. Här preciseras dock tidpunkten för kvin-
nors exit till direkt efter disputationen. ”It would appear that having obtained 
their doctorate, women disappear into a ´black hole´” (Academy of Finland 
1998:16). ”Idag är det ett stort problem inom universitets- och högskolevärlden att 
alltför många kvinnor lämnar akademin efter sin doktorsexamen” (Ur en intervju 
med Ann Marie Sellberg, Lunds universitet) (Gianuzzi 2008). Det är en stark 
metafor som målar upp en bild av ett stort tomrum dit kvinnor sugs in.  

I flera av de studier som undersöker exit (Aisenberg & Harrington 1988, 
Husu 2001, Sonnert & Holton 1995a) görs inte någon direkt koppling mellan 
exit och kvinnors underrepresentation i akademin; däremot tycks det outtalat 
finnas en idé om att detta kan vara en del av förklaringen till detta faktum. 
Kvinnors underrepresentation i akademin diskuteras samtidigt som det antyds 
att kvinnor lämnar akademin efter att de har disputerat, eftersom akademin 
utgör en ogästvänlig miljö där kvinnor diskrimineras eller alternativt får svårt 
att konkurrera eftersom de har tyngre familjeåtaganden än män. Däremot 
finns det ingen studie som undersöker om det är så att kvinnor i högre ut-
sträckning än män lämnar akademin och om detta i så fall kan förklara kvin-
nors underrepresentation.  

Detta kapitel syftar inte till att förklara kvinnors underrepresentation i 
akademin, utan skall relateras till frågan om högskolesystemets utformning 
påverkar män och kvinnors exit från akademin efter disputation. För att kun-
na undersöka detta kommer den beroende faktorn exit att studeras. Föreställ-
ningen om exit från akademin kommer att prövas genom att följande forsk-
ningsfrågor undersöks: 1) Finns det könsskillnader i exit? Lämnar kvinnor aka-
demin i högre utsträckning än män? 2) När lämnar kvinnor akademin? Är det 
direkt efter disputation eller är det senare under karriären? 3) Finns det olika 
orsaker till att män och kvinnor lämnar akademin? Genom att besvara den för-
sta och andra frågan kommer föreställningen om att kvinnor lämnar akademin 
i högre utsträckning än män samt tidpunkt för exit att prövas, medan den 
tredje frågan undersöker orsaker till varför män och kvinnor lämnar akademin. 
Kapitlet inleds med en diskussion om tidigare forskning på området. 

5.2 Tidigare forskning 
Att lämna eller stanna i akademin efter disputation kan antingen ses som ett 
eget val eller som ett uttryck för exkludering. Om exit ses som ett val betyder 
det att personer lämnar akademin för att de är missnöjda eller får bättre erbju-
danden utifrån. Om exit istället ses som exkludering så lämnar personer aka-
demin för de inte släpps in. Det kan handla om att inte få anställning eller fi-
nansiering, eller om att inte ges tillträde till olika sammanhang eller nätverk. 
Exit som val kan teoretiskt relateras till Hirschmans diskussion om exit och 
voice (Hirschman 1970).43 Begreppen syftar till att medlemmar i en grupp el-
ler organisation har två grundläggande alternativ om de anser att organisatio-
––––––––– 
43 På svenska har dessa orden översatts till sorti och protest, men här har det engelska ordet exit valts 

för att beskriva fenomenet att lämna akademin. 
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nen brister i kvalitet eller missgynnar dem. De kan antingen lämna arbetsplat-
sen för att slippa den eller uttrycka sitt missnöje för att förbättra arbetsplatsen. 
Det är mindre troligt att voice används om möjligheterna till exit är stora, och 
omvänt så minskar exit då möjligheterna till voice är stora. Existensen av en 
alternativarbetsmarknad liksom lojalitet till arbetsplatsen är också faktorer 
som kan påverka individers val av exit eller voice (Blackaby m.fl. 2005, 
Hirschman 1970). Det finns studier inom nationalekonomi som beskriver 
kvinnor som ”lojala medarbetare” (loyal servants) och som hävdar att de är mer 
lojala till sin institution än män (Blackaby m.fl. 2005:102, Booth m.fl. 2003). 
Andra studier har dock visat på motsatsen (Falkenberg 2003).44  

Exit som exkludering, d.v.s. att inte få jobb eller att män och kvinnor får 
olika förutsättningar för sitt arbete kan relateras till teorier om diskriminering 
(jmf kapitel två, SOU 1995:110) eller till föreställningar om att kvinnor har 
andra förutsättningar då deras familjeåtaganden hindrar dem att göra en aka-
demisk karriär (Bagilhole 1993, Finkel & Olswang 1994, Finkel & Olswang 
1996, Mason & Goulden 2002, Mason & Goulden 2004, Sax m.fl. 2002, 
Stolte-Heiskanen 1991, Williams 2005). 

Sammantaget betyder detta att det kan finnas olika tänkbara orsaker till 
varför man lämnar akademin och att lämna akademin kan ses som uttryck för 
olika fenomen. 

5.2.1 Akademins svarta hål och pipelinen 
Metaforen om akademins svarta hål används för att beskriva hur kvinnor för-
svinner efter disputation. Metaforen myntades av den finska vetenskapsaka-
demin som 1998 publicerade en rapport som konstaterade att kvinnor var un-
derrepresenterade i akademin. Rapporten talade om att kvinnor efter disputa-
tion försvann i ett ”svart hål” och syftade då på att de inte återfanns på högre 
positioner inom akademin eller inom forskningsinstituten (Academy of Fin-
land 1998:16). Husu skriver att ”rapporten sammanfattade att efter disputa-
tionen faller kvinnliga doktorer, som det heter, i ett svart hål, medan situatio-
nen före disputation beskrevs som ganska jämställd” (Husu 2005:20). Rappor-
tens slutsats formulerades efter att ha studerat andelen kvinnor på olika posi-
tioner och utan att direkt relatera dem till antalet disputerade.45 Detta antyder 
att det kan finnas metodologiska begränsningar och att det saknas empiriska 
studier avseende det svarta hålet. 

Kunskaperna om könsskillnader avseende att lämna eller stanna i akade-
min är mycket begränsade även när det gäller svenska förhållanden. De flesta 
empiriska slutsatserna kommer från tvärsnittsstudier. En studie från 1990-
talet (Boynton & Elgqvist-Saltzman 1993) visade att det vanligaste yrket för 
forskarutbildade var universitets- och högskolelärare, samt att skillnaderna 

––––––––– 
44 Hypotesen menar att kvinnor ses som mindre benägna att lämna sin anställning än män, eventuellt 
beroende på ett större familjeansvar. Detta antar arbetsgivare och därför får kvinnor färre jobberbju-
danden än män (Blackaby et al. 2005) Förmodligen handlar detta just om antalet erbjudanden efter-
som andra studier visar att kvinnor identifierar sig i mindre grad med institutionen än män (Falkenberg 
2003), vilket skulle tala emot lojalitetshypotesen.  
45 Med disputerade avses personer som har avlagt doktorsexamen. 
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mellan könen var små. År 1990 var 27 procent av de forskarutbildade kvin-
norna och 29 procent av männen universitets- och högskolelärare. Utifrån 
mer aktuell svensk statistik framgår att 46 procent av de forskarutbildade fort-
satte att arbeta inom universitets- och högskolesektorn, och att andelen kvin-
nor var högre än andelen män (51 procent respektive 44 procent) (Statistiska 
Centralbyrån 2003).  

Den mest omfattande studien har gjorts av Institutet för studier av utbild-
ning och forskning som undersökte de personer som disputerade 1998/99. 
Denna undersökning visade att kvinnor tenderar att i något högre utsträck-
ning än män vara anställda inom högskolan efter avlagd doktorsexamen 
(Anaya-Carlsson & Melin 2007). Liknande undersökningar i Norge har visat 
att två tredjedelar lämnar akademin efter disputation för en karriär utanför 
högskolesektorn. Många av dessa går dock till olika forskningsinstitut (Olsen 
2004). En större andel av de kvinnliga doktoranderna än de manliga (47 re-
spektive 40 procent) planerade för en karriär inom akademin och ungefär tre 
fjärdedelar av dem som planerade en karriär i akademin stannade också i aka-
demin oavsett kön (Kyvik & Bruen Olsen 2007: 48-49).  

Studier av exit inom en avgränsad akademisk disciplin har bl.a. gjorts inom 
nationalekonomi (Jonung & Ståhlberg 2003, Kahn 1993). Jonung & Stålberg 
(2003) har i en tvärsnittsstudie undersökt kvinnors karriär från student till 
professor inom ämnet. Genom att jämföra andel kvinnor bland disputerade 
och personal kommer de fram till att ungefär samma andel kvinnor som dis-
puterar i nationalekonomi återfinns inom lärar- och forskarpersonalen vid 
universitet och högskolor. Utifrån detta formulerar de slutsatsen att kvinnor 
stannar inom akademin i samma utsträckning som män. Dock visar deras 
jämförelser av andelen kvinnor högre upp i den akademiska hierarkin att de 
avancerar till docent i något lägre grad än män (Jonung & Ståhlberg 2003). 
En annan studie på nationalekonomi visade att disputerade kvinnor i natio-
nalekonomi i mindre utsträckning än män påbörjade en karriär i akademin ef-
ter disputation och istället i högre utsträckning valde andra sektorer (Kahn 
1993).  

Den föreställning som metaforen om den läckande pipelinen illustrerar är i 
högre utsträckning undersökt än vad gäller metaforen om det svarta hålet. Det 
är dock något oklart vad pipelinen avser illustrera. De mer omfattande empi-
riska studier som gjorts av den undersöker snarare kvinnors avancemang i 
akademin än frågan om huruvida kvinnor faller ur akademin. En del gör det 
genom tvärsnittsstudier (t.ex. Berryman 1983), andra genom att följa individer 
longitudinellt (Högskoleverket 2006a, Xie & Shauman 2003). Högskolever-
ket har visat att män som doktorerar blir professorer i större utsträckning än 
kvinnor. Det var dubbelt så stor sannolikhet för en man än för en kvinna att 
bli professor (Högskoleverket 2006a:2). Ett liknande resultat redovisar 
Chrapkowska i en studie från 2006 (Chrapkowska 2006). Båda dessa studier 
visar dock på stora skillnader mellan olika discipliner. En studie i medicin ty-
der på att kvinnor inte försvinner ut från forskningen utan är jämställt repre-
senterade på varje akademisk grad i medicin (Fridner 2004). 

Den läckande pipelinen används alltså för att beskriva olika fenomen. 
Ibland syftar den på att kvinnor faller bort från högskolan från grundutbild-
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ning till professorsnivå (Schiebinger 1999), ibland mellan grundutbildning 
och yrkesliv (Berryman 1983, Preston 2004, Valian 1998, Xie & Shauman 
2003). Avseende steget mellan grundutbildning och doktorsexamen så har 
svenska studier visat att det sker ett bortfall mellan examinerade i grundut-
bildning och antagna till forskarutbildningen genom att män påbörjar forskar-
studier i något större utsträckning än kvinnor, skillnaden är dock inte stor 
(Högskoleverket 2006a).46 Chapkowska kom till slutsatsen att kvinnor läcker 
ut från den akademiska karriären både före och efter disputation 
(Chrapkowska 2006).  

I användningen av pipelinemetaforen tycks det ske en sammanblandning 
av att kvinnor läcker ut från akademin och att de inte avancerar i samma ut-
sträckning som män. Flera studier har studerat det senare fenomenet 
(Chrapkowska 2006, Högskoleverket 2006a, Preston 2004). Däremot är det 
endast få studier som har undersökt om kvinnor lämnar akademin. Metaforen 
om en läckande pipeline indikerar just detta. Här skall därför undersökas om 
det finns ett läckage efter disputation, vilket innebär att kvinnor försvinner 
från högskolan under åren efter doktorsexamen. Den sammantagna slutsatsen 
utifrån de studier som har gjorts på området tycks gå emot föreställningen om 
akademins svarta hål och pipelinen, och istället tyda på att kvinnor i större ut-
sträckning än män fortsätter inom akademin efter disputation (Kyvik & Olsen 
2007, Statistiska Centralbyrån 2003). Trots detta är antagandet om att kvin-
nor lämnar akademin utbrett (Aisenberg & Harrington 1988, Husu 2001, 
Kantola m.fl. 2008, Persson 2002). Föreställningen är grundad på slutsatser 
från tvärsnittsstudier där andelen kvinnor på en nivå, t.ex. i forskarutbildning-
en, jämförs med andelen kvinnor på en annan nivå, t.ex. professorer. Tvär-
snittsstudier undersöker endast hur könssammansättningen ser ut på olika ni-
våer, däremot säger det inget om det är samma individer som har rört sig mel-
lan olika nivåer; för att veta det måste man kunna följa enskilda individer. 

5.2.2 Orsaker till exit 
På motsvarande sätt som det saknas omfattande studier på exit från akademin 
så finns det endast ett fåtal studier om varför personer väljer att lämna eller 
stanna i akademin. De undersökningar som har gjorts har främst varit kvalita-
tiva intervjuundersökningar baserade på ett material bestående av relativt få 
personer. 

Sonnert och Holton (1995a) har undersökt disputerade som innehaft pre-
stigefulla postdoktorala positioner från NFS (National Science Foundation). 
Undersökningens första del utgörs av en större enkätundersökning som visade 
att lämnarna var en mer heterogen grupp än stannarna. I undersökningens 
andra del görs djupintervjuer med tio personer (hälften kvinnor, hälften män) 
som lämnat akademin och där resultatet inte visar några större könsskillnader 
i orsaker till att lämna akademin. De visar dessutom att det fanns både köns-
neutrala och könsspecifika orsaker till att lämna akademin (Sonnert & Holton 

––––––––– 
46 HSV studerade de som examinerats 1995-1997 och i dessa kullar blev 14,6 procent av männen och 

11,6 procent av kvinnorna doktorander. 
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1995a). Bland de könsspecifika nämns diskriminering och familjeåtaganden 
(Sonnert & Holton 1995b:171).47  

Husu (2001:239ff) gör i sin avhandling en mindre undersökning av kvinn-
liga professorer som valt att stanna respektive lämna akademin. Underlaget är 
emellertid litet och inga jämförelser görs med gruppen män, varför det är 
omöjligt att dra slutsatser om skillnader mellan könen. Även Aisenberg & 
Harrington (1988) undersökte kvinnor i akademin. Denna undersökning är 
mer en dokumentation än en vetenskaplig studie. Författarna har intervjuat 37 
kvinnor som lämnat akademin och 24 kvinnor som fått fast anställning i aka-
demin. De fann små skillnader mellan dem som lämnat och dem som stannat. 
Deras slutsats var att kvinnor är marginaliserade i den akademiska världen 
samt att det finns en speciell kvinnlig erfarenhet av akademin. Slutsatser om 
kvinnors speciella erfarenheter dras trots att inga intervjuer gjorts med män. 
Undersökningen saknar teoretisk ansats, vilket gör att slutsatserna hänger löst 
i förhållande till undersökningens syfte.  

Som diskuterades inledningsvis i kapitlet så kan exit ses antingen som ut-
tryck för ett val eller som uttryck för exkludering. Exit som val kan främst re-
lateras till teorier om vilken roll en alternativ arbetsmarknad spelar för att välja 
att lämna akademin. Det finns studier som visar att erbjudanden utifrån är av-
görande för om disputerade väljer att stanna i eller lämna akademin efter dis-
putation (Blackaby m.fl. 2005, Rayman & Brett 1995). Även när exit ses som 
ett uttryck för exkludering så kan det ske någon form av val. Det kan vara så 
att kvinnor lämnar akademin för att de diskrimineras vid tjänstetillsättning el-
ler meritvärdering, alternativt att de lämnar för att de vantrivs (jmf kapitel 
två). Som diskuterades i kapitel två finns det studier som hävdar att kvinnor 
missgynnas vid anställningstillfället (Eliasson & Karubi 1989, Fürst 1988), att 
kvinnor inte trivs den akademiska världen (Forster 2001, Husu 2001, 
Källhammer & Fältholm 2007, Lundborg & Schönning 2007, Sonnert & 
Holton 1995b), liksom att kvinnor är mer stressade, upplever mindre tillfreds-
ställelse med arbetet och oftare avbryter sin karriär av hälso- eller familjerela-
terade skäl än män (Hagedorn & Sax 2003). Vissa av dessa undersökningar 
bygger dock på för små material för att kunna dra generella slutsatser och un-
derlåter att göra systematiska jämförelser med mäns upplevelse om akade-
min.48 

Den orsak till exit som oftast diskuteras i den internationella litteraturen är 
familjens roll (Preston 1994). Denna kan relateras både till exit som exklude-
ring och till exit som val. I de flesta studier är den dock relaterad till exit som 
ett val. Denna förklaring innebär att kvinnor antas ägna mer tid åt hem och 
barn än män gör, vilket ger dem incitament att söka arbeten som är förenliga 
med sin familjeroll (Becker 1985). Det innebär att kvinnor i högre utsträck-
ning än män lämnar akademin för att deras familjeåtaganden är svårförenliga 
med en akademisk karriär (Becker 1985, Cole & Zuckerman 1987, Finkel & 
Olswang 1996, Finkel & Olswang 1994, Mason & Goulden 2002, Persson 

––––––––– 
47 Totalt utgjorde lämnarna i undersökningen nio procent av det totala urvalet (66 personer av 699).  
48 Den enda av dessa studier som gör jämförelser med gruppen män är Forster 2001. 
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2002, Preston 2004). Familjesituationen förväntas påverka män och kvinnor 
olika. Prestons (2004) studie visade att skälen till att lämna en karriär inom 
naturvetenskap och teknik skilde sig mellan män och kvinnor.49 Män med 
barn var mer benägna att lämna en karriär i syfte att få högre lön än män utan 
barn, och kvinnor med barn valde oftare bort en karriär inom naturvetenskap 
och teknik än kvinnor utan barn (Preston 2004). Det kan också vara så att 
kvinnor med familj exkluderas just för att de har familjeåtaganden. Eftersom 
det idag finns en relativt omfattande diskrimineringslagstiftning ses denna 
förklaring som mindre sannolik än att de gör vissa val på grund av familjeåta-
ganden. 

Det saknas svenska undersökningar som studerar familjens roll i förhållan-
de till exit från akademin. I denna undersökning kommer därför främst de 
familjerelaterade orsakerna till exit att prövas, vilka kan relateras både till exit 
som uttryck för ett eget val eller för exkludering. 

5.3 Tillvägagångssätt 
Med utgångspunkt i tidigare forskning som finns gjord på området kommer 
undersökningen att fästa särskild vikt vid två metodologiska faktorer: longitu-
dinell design och stort material. Genomgången av tidigare forskning indikerar 
att det är viktigt att inte förlita sig på tvärsnittsstudier utan att göra longitudi-
nella undersökningar. 

Tidigare studier som har studerat orsak till exit har främst varit intervju-
undersökningar baserade på ett mindre material. Det kan därför vara intres-
sant att pröva frågan om orsak till exit från akademin med andra metoder på 
ett större material. Därför konstrueras i detta kapitel en modell som genom 
regressionsanalys prövar ett antal faktorer som kan tänkas påverka exit på en 
kohort bestående av ett större antal personer. Antagandet om kvinnors exit 
från akademin kommer här att prövas genom att disputerade individer på den 
svenska arbetsmarknaden följs under perioden 1993-2003 utan avgränsning 
till specifikt område eller lärosäte.  

För att undersöka om det finns skillnader mellan mäns och kvinnors karri-
ärer efter disputation används en metod som följer individer över tid. En så-
dan longitudinell modell skiljer sig från tvärsnittstudien där mättillfället sker 
en gång per fall för att sedan jämföras med andra fall mätta vid samma tid-
punkt. Ett problem med tvärsnittsstudier är att det inte framgår vilka indivi-
der som ingår vid de olika mättillfällena och att det därför inte finns någon 
kunskap om vad som händer mellan mättillfällena. Den longitudinella model-
len kan bättre upptäcka förändringar genom att jämförelser görs av data upp-
mätta vid flera tidpunkter under längre tidsperioder (tidsseriedata). För att 
kunna göra jämförelser följs examenskohorter av kvinnor och män. Studien 
utgår från grupper av individer som avlagt doktorsexamen samma år. Dessa 
följs sedan upp genom att undersöka om de är anställda inom eller utanför 

––––––––– 
49 Prestons studie undersöker exit från en karriär inom naturvetenskap och teknik och har i sitt mate-
rial även med personer med examen på motsvarande fil.kand nivå. Prestons studie är dock intressant 
eftersom hon ser könsskillnader i att välja eller inte välja exit. 
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högskolan en viss tid efter disputation. På så vis konstanthålls faktorn disputa-
tionsår, vilket ger möjlighet till att studera andra faktorers påverkan. Under-
sökningen studerar skillnader mellan män och kvinnor inom varje kohort och 
skillnader mellan kohorter. Fördelen med att göra en kohortstudie är att man 
följer samma individer från en punkt till en annan, vilket möjliggör större pre-
cision i mätningarna, och ger säkrare svar på frågan om könsskillnader. En 
kohortmodell som studerar tidsserier är också att föredra framför en panelmo-
dell. En panelsstudie skulle kunna vara mer kvalitativ till sin natur och därige-
nom fånga upp mekanismer i hur män och kvinnor resonerar gällande karriär-
val. Eftersom den skulle kräva ett urval och begränsat antal intervjutillfällen 
skulle en sådan undersökning sämre fånga generella mönster i mäns och kvin-
nors karriär efter disputation. Kohortstudier baserade på tiddseriedata är istäl-
let att föredra när ett fåtal variabler skall studeras vid många tidpunkter för att 
kunna följa en utveckling. 

För att studera könsskillnader avseende att lämna eller stanna i akademin 
efter disputation studeras var på arbetsmarknaden de personer som disputera-
de 1993 befinner sig ett, fem och tio år senare. Har de lämnat akademin eller 
finns de kvar? Vidare studeras andel kvinnor och män i samma disputations-
kohort innanför och utanför akademin under perioden 1994-2003 för att få en 
sammanhållen bild av utvecklingen efter disputation. För att få en så lång 
tidsserie som möjligt har disputationskohort 1993 valts ut. För kontroll har 
resultatet jämförts med samma analys gjord på de personer som disputerade 
1995.Samtliga resultat för kohort 1995 redovisas i bilaga 7. År 1993 dispute-
rade 1036 personer varav 70 procent var män och 30 procent kvinnor. Av des-
sa går det att identifiera 958 personer som kvar i akademin eller utanför aka-
demin.50  

Materialet för undersökningen kommer från SCBs databas Longitudinell 
Integrationsdatabas för Sjukförsäkrings- och Arbetsmarknadsstudier (LISA). Ut-
taget innehåller uppgifter om disputerade personer på den svenska arbets-
marknaden under perioden 1992-2003. Materialet har delats upp i personer 
som befinner sig innanför och utanför akademin. Uppdelningen har baserats 
på SCBs Svensk Näringsgrensindelning (SNI klassificering) som bygger på ak-
tivitet. Det innebär att den delar in produktionsenheter, t.ex. företag och ar-
betsställen, efter den aktivitet som bedrivs. Enligt denna klassificering har de 
som befinner sig inom universitet och högskolor nummer 803 och de som ar-
betar med forskning och utveckling vid offentliga forskningsinstitut nummer 
731 eller 732 (se utförlig beskrivning i bilaga 6). Exempel på offentliga forsk-
ningsinstitutioner är t.ex. landstingsfinansierad forskning, vilket får anses som 
att vara placerad inom eller mycket nära akademin då dessa personer oftast 
befinner sig vid universiteten. Personer som arbetar vid universitet (803) samt 
de som arbetar vid offentliga forskningsinstitutioner (731 & 732) räknas här 
som att vara kvar inom akademin. Personer med annan SNI-klassificering 
räknas som att ha lämnat akademin. 

––––––––– 
50 Övriga 78 finns inte kvar på den svenska arbetsmarknaden, vilket kan betyda att de har flyttat ut-
omlands eller avlidit. 
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För att undersöka om det finns skillnader mellan olika områden används 
SCBs Svensk utbildningsnomenklatur (SUN), som är standard för klassificering 
av enskilda utbildningar och ett system för summering av utbildningar till 
större grupper. SUN-koderna används för att se inom vilket ämne en person 
avlagt doktorsexamen. SUN-koderna har med hjälp av SCBs kodnyckel över-
satts till SCBs indelning i Nationella forskningsämnen (11-23).51 Det finns 
dock vissa avvikelser från indelningarna vilka redovisas i bilaga (bilaga 6).52  

Undersökningen är i första hand ute efter att studera könsskillnader avse-
ende exit. Om metaforen om akademins svarta hål stämmer så innebär det att 
kvinnor lämnar akademin och därför förväntas en större andel kvinnor än män 
har en anställning utanför akademin tiden nära efter doktorsexamen. Det är 
mer otydligt vad metaforen om en läckande pipeline egentligen avser. Här 
kommer dock den läckande pipelinen ses som ett uttryck för att kvinnor suc-
cessivt lämnar akademin. Om undersökningens resultat visar att en större an-
del kvinnor än män successivt lämnar akademin för en anställning utanför 
akademin så ger det stöd för metaforen om en läckande pipeline. 

5.4 Resultat 

5.4.1 Det svarta hålet och den läckande pipelinen 
Försvinner kvinnor från akademin i högre utsträckning än män? För att ta 
reda på om den föreställning som ligger till grund för akademins svarta hål 
och den läckande pipelinen stämmer undersöks andelen män och kvinnor som 
lämnat akademin efter disputation.  

––––––––– 
51 Den indelning av ämnen som är benämnd nationellt forskningsämne har den grövsta nivån natio-
nellt forskningsämne 2-siffernivå bestående av 12 grupper, mellannivån nationellt forskningsämne 3-
siffernivå bestående av 55 grupper och den finaste nivån nationellt forskningsämne 4-siffernivå bestå-
ende av 243 grupper. Här redovisas på 2-siffernivå vilka är Humaniora och religionsvetenskap, Rätts-
vetenskap och juridik, Samhällsvetenskap, Matematik, Naturvetenskap, Teknikvetenskap, Skogs- och 
jordbruksvetenskap samt landskapsplanering, Medicin, Odontologi, Farmaci, Veterinärmedicin samt 
Övrigt. 
52 Den viktigaste avvikelsen är att ämnet Matematik har inkluderats i området Naturvetenskap samt 
att gruppen Övrigt (23) inte är den samma som gruppen Övrig i nationella forskningsämnen utan till 
största delen består av ospecificerade examina, vilket till stor del betyder utländska examina. 
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Figur 26. Andel män och kvinnor som befinner sig utanför akademin ett, fem 
och tio år efter disputation, disputerade 1993 
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Figur 26 visar andel män och kvinnor som lämnat akademin efter ett, fem och 
tio år efter disputationen 1993. Analysen visar att det är en högre andel män 
än kvinnor som har lämnat akademin, där att lämna akademin betyder att 
personen inte arbetar inom universitet och högskolor eller med offentlig fi-
nansierad forskning. Ett år efter disputation hade 56 procent av dem som dis-
puterade 1993 lämnat akademin. Figuren visar att det av männen är 57 pro-
cent som lämnat akademin, medan motsvarande andel är 51 procent hos 
kvinnorna. Fem respektive tio år efter disputationen är andelen kvinnor som 
lämnat akademin lägre, det är alltså något fler kvinnor som arbetar i akademin 
tio år efter disputation än efter ett år efter disputation. Detta tyder på en svagt 
omvänd pipeline. Sammantaget är andelen män som lämnat akademin högre 
än andelen kvinnor.53 Resultatet ger därmed inte stöd vare sig för metaforen 
om ett svart hål eller för en läckande pipeline. 

––––––––– 
53 För att kontrollera om resultatet gäller även för fler kohorter än 1993 års kohort så undersöks ande-

len utanför akademin ett och fem år efter avlagd doktorsexamen i alla kohorter. Resultatet visar att 
när disputerade 1992-1999 studeras är det en högre andel män än kvinnor som befinner sig utanför 
akademin två år efter disputation i alla kohorter utom 1992 års kohort. 
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Figur 27. Andel av kohort 1993 som lämnat akademin ett, fem och tio år efter 
disputation, fördelat på nationellt forskningsämne 
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Det är troligt att exit från akademin varierar mellan olika områden. En fors-
karutbildning är grunden för flera yrkeskategorier inom t.ex. medicin och tek-
nik medan det humanistiska och det samhällsvetenskapliga området har en 
mindre arbetsmarknad för forskarutbildade (SOU 2004:27). För att ytterligare 
fördjupa analysen studeras andelen exit fördelat på nationellt forskningsämne. 
I figur 27 presenteras andelen av de personer som disputerat 1993 och som 
lämnade akademin ett, fem respektive tio år efter disputation fördelat på na-
tionellt forskningsämne. Figuren visar att det finns stora skillnader mellan om-
råden avseende exit. Störst andel personer som lämnar akademin finns inom 
medicin, medan flest stannar kvar inom akademin inom forskningsämnet 
humaniora och religionsvetenskap. Andelen som lämnade medicin är mer än 
dubbelt så stor som andelen som lämnade inom humaniora och religionsve-
tenskap. Dessa skillnader reflekterar sannolikt i vilken utsträckning det finns 
en potentiell arbetsmarknad utanför akademin för disputerade. Det är inte 
heller några större förändringar som sker mellan mättillfällena, utan andelen 
som lämnar är relativt lika ett, fem och tio år efter disputation. 
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Figur 28. Andel av 1993 års kohort som lämnat akademin ett år efter disputa-
tion, fördelat på kön och nationellt forskningsämne 

43

36

46 45

88

31

45

38

56

70

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Humaniora och religion Samhällsvetenskap Naturvetenskap Teknikvetenskap Medicin

Pr
oc

en
t

Män Kvinnor
 

 
För att undersöka om könsskillnader avseende exit skiljer sig åt mellan olika 
forskningsämnen delas analysen upp på kön och forskningsämne. Figur 28 vi-
sar att det finns avsevärda skillnader mellan nationella forskningsämnen. Det 
är större andel män som lämnar akademin direkt efter disputation inom hu-
maniora och religion, naturvetenskap respektive medicin. Det är dock en stör-
re andel kvinnor som lämnar akademin direkt efter disputation inom område-
na samhällsvetenskap och teknikvetenskap. Det är en intressant iakttagelse att 
i det område som mest domineras av män, teknikvetenskap, lämnar också 
kvinnorna akademin i högst utsträckning. Även storleken på könsskillnaderna 
varierar mellan områden. Den största skillnaden mellan män och kvinnor 
återfinns inom medicin, där 88 procent av männen och 70 procent av kvin-
norna, lämnar akademin inom ett år efter disputationen. Inom de övriga om-
rådena är skillnaderna drygt tio procentenheter. 

Om det går att tala om ett svart hål så passar denna metafor i så fall bäst 
för att beskriva männens karriär inom medicin. Att en hög andel disputerade 
inom medicin lämnar akademin förklaras av att de arbetar som läkare, men 
det förklarar inte att könsskillnaden är så stor. 
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Figur 29. Andel av 1993 års kohort som lämnat akademin fem år efter dispu-
tation, fördelat på kön och nationellt forskningsämne 
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Att studera könsskillnader ett år efter avlagd doktorsexamen ger begränsad in-
formation om de akademiska karriärvägarna eftersom många, då i mer tillfäl-
liga anställningsformer, kan vara kvar vid den institution de doktorerat. Mer 
intressant är därför att studera vad som hänt fem år efter disputation, då ett 
stabilare och mer medvetet karriärval kan tänkas ha gjorts. Figur 29 visar an-
delen av de individer som disputerade 1993 som lämnat akademin fem år efter 
disputation, fördelat på kön och nationellt forskningsämne. Figuren visar att 
det är männen som lämnat akademin inom alla forskningsämnen, utom inom 
samhällsvetenskap där det är en högre andel kvinnor som har lämnat. Även 
vid detta mättillfälle är det inom humaniora och religionsvetenskap samt me-
dicin som männen har lämnat i högst utsträckning i jämförelse med kvinnor-
na. I teknikvetenskap har utvecklingen vänt och det är främst män som har 
som lämnat akademin. Skillnaden mellan män och kvinnor är störst inom 
medicin (31 procentenheter) samt humaniora och religion (23 procentenhe-
ter) medan skillnaden inom samhällsvetenskap är två procentenheter. Den 
övergripande bilden av att det är män i högre utsträckning än kvinnor som 
lämnar akademin består även vid fem år efter disputation. 
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Figur 30. Andel av 1993 års kohort som lämnat akademin tio år efter disputa-
tion, fördelat på kön och nationellt forskningsämne 
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För att få en bild av mäns och kvinnors anställningar under en längre period 
visar figur 30 andelen av de individer som disputerade 1993 som har lämnat 
akademin tio år efter disputation, fördelat på kön och nationellt forsknings-
ämne. Könsskillnaderna är vid denna tidpunkt störst inom medicin samt hu-
maniora och religionsvetenskap. Lägst är skillnaderna i naturvetenskap. I 
samhällsvetenskap är efter tio år andelen män som har lämnat akademin högre 
än andelen kvinnor, medan det i naturvetenskap är något högre andel kvinnor 
som har lämnat.  

Sammanfattningsvis ser det därmed olika ut beroende på vilken tidpunkt 
som studeras. Inom samhällsvetenskap lämnar kvinnorna till en början aka-
demin, men efter tio år är förhållandet det omvända. Även inom naturveten-
skap och teknikvetenskap ändrar sig de könsmässiga förhållandena över tiden. 
Ett år efter disputationen var det en större andel kvinnor som hade lämnat 
akademin medan det fem och tio år efter disputation var fler män. Inom na-
turvetenskap var det däremot något fler kvinnor som hade lämnat akademin 
tio år efter disputation medan det vid de tidigare mättillfällena var fler män. 
Inom humaniora och religionsvetenskap respektive medicin är det dock vid 
alla mättillfällen fler män än kvinnor som lämnar akademin. Slutsatsen är 
därmed att könsskillnaderna i exit skiljer sig åt mellan olika områden men är 
relativt stabila över tid. 
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Figur 31. Andel exit 1994-2003 fördelat på kön, disputerade 1993 
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För att ytterligare pröva föreställningen att kvinnor försvinner från akademin 
successivt efter disputation studeras i figur 31 den kohort som disputerade 
1993, för att se var dessa personer befinner sig år för år fram till år 2003. Re-
sultaten visar då att det samtliga år är en högre andel män än kvinnor som 
lämnat akademin. Åren 2000-2001 sjunker andelen utanför akademin för att 
sedan öka igen. Resultatet håller i sig även vid en kontroll av den kohort som 
avlade doktorsexamen 1995 (se bilaga 7).  

Figur 32. Andel utanför akademin i kohort 1993, 1994 och 1994, fördelat på 
kön 
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För att se om andelen män som lämnar är högre än andelen kvinnor även för 
fler kohorter har de personer som avlade doktorsexamen 1993, 1994 och 1995 
undersökts, vilket presenteras i figur 32. Om pipelinen stämmer och kvinnor 
successivt försvinner ut från akademin efter disputation förväntas det ge en 
uppåtgående linje för kvinnor (eftersom andelen exit förväntas öka). Figur 32 
visar utvecklingen över tid efter disputation för tre kohorter. Linjerna för män 
är streckade och linjerna för kvinnor är hela. Figuren visar att männens linjer 
placerar sig i den övre delen av figuren och kvinnorna placerar sig under män-
nens linjer. Figuren visar därmed att det i de tre studerade kohorterna var en 
högre andel män än kvinnor som lämnade akademin efter disputation. Figu-
ren visar inte någon uppåtgående linje som indikerar att kvinnorna successivt 
lämnar akademin, snarare en svagt neråtgående linje. Andelen kvinnor som 
hade anställning utanför akademin var i 1993 års kohort 51 procent 1994 och 
45 procent 2003. Det var därmed en högre lägre andel som befann sig utanför 
tio år senare. Istället för en läckande pipeline, går det därför att tala om ett 
svagt återflöde. Några av de personer som disputerat och befunnit sig utanför 
akademin har efter några år återvänt.  

Sammantaget visar dessa figurer på att metaforen om akademin svarta hål 
stämmer dåligt och på begränsningar hos metaforen om akademin som en 
läckande pipeline. Andelen kvinnor som har lämnat akademin fem och tio år 
efter disputation är lägre än andelen män som har lämnat. Kvinnor läcker 
därmed inte ut ur akademin såtillvida att de i högre utsträckning än män går 
till anställningar utanför akademin. Detta ger också svar på de två första av de 
tre frågorna som inledningsvis ställdes i kapitlet. Det finns könsskillnader i 
exit från akademin i form av att en högre andel män än kvinnor lämnar aka-
demin efter disputation. Av dem som lämnar akademin gör både män och 
kvinnor det till störst andel direkt efter disputationen, sedan avtar andelen 
som har anställning utanför akademin något.  

5.4.2 Orsaker till exit 
Med utgångspunkt i resultatet att det är män i högre utsträckning än kvinnor 
som lämnar akademin kommer frågan om varför man lämnar akademin i ett 
annat läge. Frågeställningen har oftast handlat om att förklara varför kvinnor 
försvinner. Både diskrimineringsförklaringar och förklaringar om missnöje på 
arbetsplatsen är främst är riktade mot kvinnor.  

Det saknas dock även avseende kvinnor en sammanhållen teori om ”aka-
demins svarta hål” som stipulerar olika förklaringar till könsskillnader när det 
gäller att lämna eller stanna i akademin. Utifrån de studier som har gjorts går 
det dock att sammanställa de orsaksfaktorer som förekommer (se 5.2.2) och 
med bidrag från annan litteratur om kvinnors upplevelser av akademin, som 
inte nödvändigtvis fokuserar på exit, går det att konstruera en modell om or-
sak till exit som är möjlig att pröva på både män och kvinnor.  

Vid sidan av diskrimineringsförklaringar så är även förklaringar om perso-
ners alternativarbetsmarknad intressanta. De registerdata som används i denna 
studie innehåller däremot inte uppgifter som kan användas för att dra slutsat-
ser om diskriminering, alternativarbetsmarknad eller om jobberbjudanden. 
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Frågan om högskolesystemets påverkan på exit kommer att studeras i kapitel 
sex. Här kommer istället den tredje orsaksförklaringen att studeras utförligare, 
den som handlar om att personer lämnar akademin för att de hindras i det 
akademiska arbetet av familjeåtaganden. Dels för att denna i begränsad ut-
sträckning har uppmärksammats i svensk forskning om jämställdhet i akade-
min, dels för att denna förklaring inte bara är intressant för att förklara kvin-
nors exit från akademin utan också är intressant för att förklara skillnader mel-
lan män och kvinnors exit från akademin (jmf Preston 2004). 

En teori om mäns och kvinnors karriärutveckling kan ta hänsyn till flera 
dimensioner (Gutek & Larwood 1987). Det finns utöver de faktorer som in-
går i modellen naturligtvis en rad andra faktorer, såväl individuella som struk-
turella (jmf kapitel två) som kan påverka exit från akademin. Denna modell 
kommer emellertid inte att pröva alla faktorer som kan tänkas orsaka exit utan 
bygger på ett urval av faktorer. Urvalet har vägletts av tidigare forskning om 
familjeförhållanden och exit och tagit hänsyn till faktorer som kan vara rele-
vanta för metaforen om akademins svarta hål och beaktat vad som går att prö-
va på befintligt datamaterial.  

Det finns en utbredd uppfattning om att könstillhörighet påverkar framti-
da karriärmöjligheter. Faktorn kön, som har prövats i föregående avsnitt, 
kommer därför även att finnas med i denna modell. Utifrån metaforerna om 
akademins svarta hål och den läckande pipelinen är förväntningen det är mer 
sannolikt att kvinnor lämnar akademin än män. Föregående avsnitt har dock 
visat att detta inte stämmer och förväntningen i enlighet med tidigare resultat 
är att män är mer sannolika att lämna akademin. 

Som tidigare diskuterats hävdar flera forskare att ansvaret för barn är svårt 
att förena med en akademisk karriär (Astin & Bayer 1979, Cole 1979, Cole & 
Zuckerman 1984, Sonnert & Holton 1995b, Zuckerman m.fl. 1991, Xie & 
Shauman 2003:192). Kyvik & Teigens studie (1994) visade att små barn hade 
stor påverkan på kvinnors publiceringsgrad. Faktorn barn kommer därför att 
inkluderas i modellen. 

Antagande om familjeförhållandens betydelse för exit grundas på uppfatt-
ningen att en kvinna som är gift eller sambo har åtaganden i hemmet, vilka är 
svåra att förena med det akademiska arbetet. Civilstånd kan därför tänkas på-
verka exit då familj förväntas öka kvinnors åtaganden vid sidan av arbetet. Ti-
digare studier om civilstånds påverkan visar dock på motstridiga resultat. Det 
finns studier som visar att äktenskap har en positiv påverkan på karriären och 
att gifta män och kvinnor publicerar mer än ogifta (Cole & Zuckerman 1984, 
Sonnert & Holton 1995a, Xie & Shauman 1998:859-860). Eftersom det är 
en omdiskuterad faktor som inte har prövats på den svenska akademin inklu-
deras därför även faktorn civilstånd i modellen. 

Det är vanligt att diskutera frågan om familj och akademisk karriär i ter-
mer av att den postdoktorala karriären sammanfaller med den period i livet 
folk vanligtvis skaffar barn och bildar familj vilken förväntas medföra att karri-
ären därmed blir svårare för kvinnor (Preston 2004). Utifrån metaforen om 
akademins svarta hål är dessutom förväntningen att det är unga kvinnor som 
lämnar akademin. För att se om det ligger något i detta krävs kunskap om hur 
gamla personer är när de lämnar akademin vilket ger faktorn ålder. 
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Slutligen ligger det i metaforen om akademins svarta hål ett antagande om 
att det är direkt efter disputation som kvinnor lämnar akademin (Academy of 
Finland 1998, Husu 2001). I metaforen ligger ett antagande om att kvinnor 
lämnar direkt och därför aldrig hinner etablera sig i akademin. Faktorn tid ef-
ter disputation ger också möjlighet att undersöka om det är så att ju mer eta-
blerad en person är i akademin desto mindre troligt att de lämnar akademin. 
Sammantaget ger detta anledning till att studera när i karriären personer läm-
nar akademin. 

Figur 33. En modell för studie av orsak till exit  

 

Ovanstående faktorer integreras till en analysmodell som gör det möjligt att 
studera orsaker till exit. Modellen illustreras i figur 33. Modellens beroende 
faktorer är exit, som avser huruvida personer har anställning inom akademin 
eller inte. Det som undersöks är därmed samband mellan ett antal oberoende 
faktorer (kön, barn, civilstånd, ålder och tid efter disputation) och den bero-
ende faktorn (exit).54 Studien är en totalundersökning som omfattar samtliga 
de personer som disputerat under perioden 1992-2003. Faktorn kön följer 
med från tidigare avsnitt för att se vilken betydelse den får i modellen. Fak-
torn barn består av tre kategorier: a) inga barn, b) barn 0-10 år och c) barn 10-
17 år. På motsvarande sätt är faktorn civilstånd indelad i två kategorier: a) gif-
ta som avser gifta, sambor med gemensamma barn och partnerskap, samt b) 
ogifta som omfattar ensamstående singlar och sambor utan gemensamma 
barn. Uppgifter om civilstånd hämtas från indikatorn om familjeställning som 
ingår i LISA. Tid efter disputation mäts som antal år efter disputation, medan 
ålder anges som antal levnadsår.  

För att avgöra om en person har lämnat eller stannat inom akademin har 
uppgifter i LISA som baseras på individers anställning utifrån svensk närings-
grensindelning (SNI) använts. Till gruppen inom akademin räknas de perso-
ner som har anställning vid universitet och högskolor samt de som befinner 
sig inom offentliga forskningsinstitutioner, såsom forskningsenheter inom 
landsting. Alla övriga räknas som att ha lämnat akademin (jmf avsnitt 5.3).  

––––––––– 
54 För fullständigt kodschema se bilaga 6 

Oberoende faktorer: 

Kön 

Civilstånd 

Barn  

Ålder 

Tid efter disputation 

 

Beroende faktor 

Exit 
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Analyserna genomförs med hjälp av multipel regressionsanalys. Regres-
sionsanalys används för att beskriva oberoende faktorers påverkan på beroende 
faktorer. Eftersom den beroende faktorn antar enbart två värden används lo-
gistisk regressionsanalys i de kommande avsnitten.  

För att kunna säga att en faktor påverkar sannolikheten till att lämna aka-
demin (exit) krävs att effekten mellan kön och exit skall vara signifikant, vilket 
innebär att värdet på regressionskoefficienten skall vara statistiskt skild från 
värdet 1. Ett högre värde än 1 innebär att sannolikheten är högre att lämna 
akademin, medan ett värde under 1 indikerar lägre sannolikhet att lämna aka-
demin. Ett högre värde än 1 innebär att sannolikheten att lämna akademin är 
högre ju högre värde på den oberoende faktorn som individerna har, medan 
ett värde under 1 indikerar lägre sannolikhet att lämna akademin ju högre 
värde på den oberoende faktorn. Värdet 1 indikerar att sannolikheten att läm-
na akademin är lika oavsett vilket värde som individerna har på den oberoende 
faktorn. Utöver statistisk signifikans och oddskvotens styrka kommer analy-
serna också att uppmärksamma huruvida effekterna för olika år uppvisar en 
konsekvent riktning åt ena eller andra hållet. Genomgående kommer odds-
kvoterna att redovisas för de år då det finns signifikanta effekter. Redovisas 
ingen oddskvot betyder det att det inte fanns någon signifikant effekt för det 
året. Fullständiga regressionsanalyser redovisas i bilaga 8. 

Kön 
Figur 34 visar hur faktorn kön påverkar exit. Utifrån resultaten i kapitlets tidi-
gare avsnitt förväntas denna analys visa att kön har effekt på exit som innebär 
att män är mer sannolika att lämna akademin än kvinnor. Faktorn kön är ko-
dad enligt följande: man = 1 och kvinna = 2. Det innebär att resultatet skall 
tolkas som att oddskvot över 1 innebär att sannolikheten för att kvinnor läm-
nar akademin är högre än att män gör det, medan oddskvot under 1 innebär 
att sannolikheten för att kvinnor lämnar akademin är lägre än mäns sannolik-
het.  
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Figur 34. Köns betydelse för exit 
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Vad som framkommer i figur 34 är att det är högre sannolikhet för män än för 
kvinnor att välja exit. Med undantag för 1993 och 1994 finns det signifikanta 
effekter under 1 för hela perioden. Könets betydelse för exit ökar fram till 
1999 för att sedan åter minska fram till 2003. Kön har därmed betydelse för 
att lämna akademin, men inte heller denna analys stödjer antagandet att det är 
främst kvinnor som lämnar akademin.55 

Barn 
Utifrån det teoretiska resonemanget om barns påverkan på karriär och exit är 
hypotesen att yngre barn ger större sannolikhet för en person att lämna aka-
demin. Personer med yngre barn förväntas därmed vara mer sannolika att 
lämna akademin och kvinnor med yngre barn förväntas vara mer sannolika än 
män med yngre barn att lämna akademin. I denna undersökning är faktorn 
barn kodat som 0 = personen har inga barn eller barnen är över 18 år, 1 = per-
sonen har barn som är mellan 10 och 17 år, 2 = personen har barn som är un-

––––––––– 
55 Betydelsen av kön består även när forskningsämne fördes in. För att undersöka om ämnestillhörig-
het minskar effekten av kön gjordes en kontroll med en alternativ modell där forskningsämne inför-
des som kontrollfaktor. Denna analys visade emellertid att skillnaderna mellan den använda modellen 
och en alternativ modell var ganska små. I regressionsmodellen infördes till de faktorer som tidigare 
undersökts (kön, barn, civilstånd, ålder och tid efter disputation) även tillhörighet till forskningsäm-
ne. Oddskvoten var högre för kön i modellen som även har med forskningsämne som kontrollfaktor 
för åren 1995-2000, men däremot lägre för åren 2000-2003. Det innebär att när forskningsämne förs 
in så minskar betydelsen av kön fram till 1999 men sedan ökar betydelsen av kön 2000-2003. För att 
ytterligare pröva betydelsen av forskningsämne för att förklara exit undersöktes sambandet mellan 
forskningsområde och att befinna sig utanför akademin genom att använda måttet eta. Denna under-
sökning visade att sambandet mellan område och exit var svagt och att det har sjunkit sedan 1993. 
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der 10 år.56 Detta innebär att ett högre värde på oddskvoten betyder att yngre 
barn ger större sannolikhet att lämna akademin och ett lägre värde betyder att 
äldre barn eller inga barn ger större sannolikhet att lämna.  

Figur 35. Barns betydelse för exit 
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Figur 35 visar att yngre barn påverkar sannolikheten för män och kvinnor att 
lämna akademin. Värdet är svagt men relativt stabilt bortsett från att det un-
der tre år (1997-1999) inte finns signifikanta effekter. Detta betyder att bar-
nåtagande har viss betydelse för att förklara exit och ligger i linje med hypote-
sen att personer med yngre barn är mer sannolika att lämna akademin.  

Eftersom kvinnor förväntas ägna mer tid åt barn än män och därmed vara 
förhindrade att göra en akademisk karriär så är förväntningen att kvinnor i 
högre utsträckning än män väljer att lämna akademin. Nästa fråga är därför 
om barn har olika betydelse för exit för män och kvinnor. Barns betydelse för 
exit studeras därför uppdelat på kön.  

––––––––– 
56 Om förväntningen är att det bara är små barn som påverkar exit hade man kunnat ha endast två 
steg bestående av ”små barn” och där allt annat räknas som ”inga barn”. Denna kodning uttrycker 
istället en rangordning som uttrycker "barnåtaganden". En kontroll har dock visat att en kodning i 
två steg ger samma resultat. 
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Figur 36. Barns betydelse för exit, fördelat på kön 

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

År

O
dd

sk
vo

t

Män Kvinnor
 

 
Figur 36 visar att faktorn barn främst har effekt på exit för kvinnor år 2000 
och framåt medan det endast finns en svag effekt på män ett år (2000). Resul-
tatet ger därmed ett visst stöd för förväntningen att kvinnor med små barn är 
mer sannolika än män med små barn att lämna akademin. Resultatet skulle 
kunna indikera att akademin har blivit en tuffare arbetsplats där det är svårare 
att vara om man har små barn. Å andra sidan är värdena relativt svaga. Det 
finns dock en könsskillnad i barns betydelse för exit, vilken innebär att effek-
ten är större för kvinnor. 

Civilstånd 
Sammantaget tyder forskning under 1990-talet på att civilstånd inte påverkar 
akademisk karriär (Kyvik & Teigen 1994, Sonnert & Holton 1995b). Civil-
stånd förväntas därför inte ha någon påverkan på exit och inga signifikanta 
samband förväntas därmed. Om kvinnor väljer att lämna akademin p.g.a. av 
större familjeförpliktelser skall detta visa sig genom ett lägre värde för kvinnor. 

För att undersöka civilstånd används uppgifter i LISA om familjeställning. 
Personer som är gifta, har ingått partnerskap samt sambor med gemensamma 
barn är kodade som 1 och ensamstående, singlar och sambor utan gemen-
samma barn är kodade som 2.57 Kodningen innebär att oddskvoter över 1 be-
tyder att sannolikheten att lämna akademin är högre för personer som är mer 
obundna än de som är mer bundna, medan oddskvoter under 1 innebär att 

––––––––– 
57 Personer som är sambor utan gemensamma barn går i SCBs statistik inte att särskilja från ensam-
stående. Att sambor utan gemensamma barn placeras ihop med singlar kan tyckas problematiskt, 
men fungerar då skillnaderna mellan de två civilståndskategorierna här betraktas om en skillnad i en-
gagemang, stabilitet och åtagande i relationen. 
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sannolikheten att lämna akademin är lägre hos de mer obundna än de mer 
bundna personerna.  

Figur 37. Civilstånds betydelse för exit, fördelat på kön 
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När civilståndsbetydelse för exit studeras för både kvinnor och män syns ingen 
påverkan på exit (ingen figur visas eftersom det inte fanns några signifikanta 
värden). Detta resultat stödjer därmed den forskning som visat att civilstånd 
inte spelar roll för den akademiska karriären. I figur 37 visas civilstånds bety-
delse när analysen delas upp på kön och då finns signifikant värde endast för 
ett år (2002), vilket får ses som ett mycket svagt samband. 

Ålder 
Föreställningen om akademins svarta hål antar att kvinnor lämnar akademin 
strax efter disputation. Förväntningen är därmed att det är en högre andel 
yngre kvinnor än äldre som lämnar akademin. Yngre kvinnor förväntas också 
ha mindre erfarenhet än äldre och därmed svårare att etablera sig i akademin. 
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att kvinnor generellt sett är äldre än 
män när de disputerar (Lindberg m.fl. 2005). Utifrån metaforen om akade-
mins svarta hål är dock det förväntade resultatet att kvinnor som lämnar aka-
demin är yngre än män, eftersom föreställningen är att kvinnorna lämnar aka-
demin så fort de har avlagt doktorsexamen. 

Faktorn ålder avser personernas levnadsår. Detta innebär att faktorn inne-
håller betydligt fler steg än exempelvis faktorn kön, vars rangordning endast 
innehåller två steg. Detta skall jämföras med skillnaden mellan en person som 
är trettio och en person som är fyrtio, vilket är 10 steg. Eftersom skillnaderna i 
utfall blir mindre i varje steg förväntas värdena bli lägre än vad som är fallet i 
en rangordning med endast två steg. Det betyder att även låga värden kan in-
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dikera att ålder har betydelse. Oddskvoter under 1 indikerar att det är större 
sannolikhet att yngre personer lämnar akademin framför äldre. Oddskvoter 
över 1 tyder på sannolikhet att äldre personer lämnar akademin framför yngre.  

Figur 38. Ålders betydelse för exit 

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

År

O
dd

sk
vo

t

 
 
Figur 38 visar att det finns effekter som är signifikanta för flera år och som har 
en genomgående positiv riktning (oddskvoterna överstiger värdet 1). Det ana-
lysen visar är därmed att det är större sannolikhet att äldre lämnar akademin 
än yngre och att ålder har en inte försumbar påverkan på exit från akademin.58 
Oddskvoterna försvagas dock under tidsperioden vilket innebär att den större 
sannolikheten för äldre att lämna avtar under perioden. Sammantaget så stöd-
jer resultatet inte tesen exit från akademin påverkas av att en akademisk karri-
är är svår att förena med familjebildning.  

––––––––– 
58 För att illustrera betydelsen av ålder används oddskvoten för 1993. Skillnaden mellan 30 år och 40 

år är 10 steg. När 10 multipliceras med oddskvoten 0,019 (det som överstiger 1 för 1993) blir resul-
tatet 0,19 det betyder att det är 19 procent större sannolikhet för en 40-åring att lämna akademin 
än för en 30-åring. 
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Figur 39. Ålders betydelse för exit, fördelat på kön 
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När analysen delas upp på kön framkommer det att det framför allt är högre 
sannolikhet att äldre män lämnar akademin. Det finns dock två år (1998 och 
1999) då det förväntade mönstret att yngre kvinnor lämnar akademin åter-
finns även i den empiriska analysen, eftersom det dessa år är högre sannolik-
het att yngre kvinnor lämnar akademin. Sammantaget är det dock oftare äldre 
män än unga kvinnor som lämnar akademin. Därmed ger inte heller denna 
analys stöd för att yngre kvinnor lämnar akademin. 

Tid efter disputation 
Med hjälp av faktorn tid efter disputation, som avser antalet år efter disputa-
tion, är det möjligt att analysera om antal år som disputerad påverkar exit från 
akademin. Liksom exit kan påverkas av ålder förväntas exit påverkas av hur 
lång tid efter disputation det har gått. Om metaforen om akademins svarta hål 
stämmer så förväntas det vara hög sannolikhet för kvinnor att lämna akade-
min nära efter disputation. Konstruktionen av faktorn innebär att en oddskvot 
över 1 betyder att sannolikheten att lämna akademin ökar med antalet år som 
gått sedan disputationen, medan en oddskvot under 1 innebär att sannolikhe-
ten att lämna akademin är högre ju närmare man är disputationen.  
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Figur 40. Antalet år efter disputations betydelse för exit 
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Figur 40 visar att oddskvoterna är över 1, vilket betyder att det är större san-
nolikhet att lämna akademin längre tid efter disputation än strax efter dispu-
tation. Antal år efter disputation har signifikant effekt och en sammanhållen 
riktning flera av de undersökta åren. Effekten är inte så stark men i dessa siff-
ror, liksom för ålder, finns fler steg i rangordningen, vilket innebär att det är 
rimligt att beakta även låga oddskvoter för faktorn. Personer tenderar inte att 
lämna akademin direkt efter disputation, utan efter att ha arbetat en tid i aka-
demin. Det betyder att det är större sannolikhet för personer som är etablera-
de i akademin att lämna. 
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Figur 41. Antalet år efter disputations betydelse för exit, fördelat på kön 
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Om föreställningen om akademins svarta hål stämmer förväntas faktorn tid 
efter disputation visa att kvinnor lämnar akademin snabbt efter disputation. 
För att undersöka detta delas analysen upp på kön, vilket visar att könsskillna-
derna är små, men att det främst är kvinnor som lämnar akademin senare. 
Detta resultat ger därmed inget stöd för antagandet att kvinnor lämnar aka-
demin i nära anslutning till disputationen, utan tvärtom tycks speciellt kvinnor 
lämna akademin senare i karriären. 

Det sammantagna resultatet utifrån faktorerna tid och ålder är därmed att 
personer tenderar lämna akademin först efter att ha arbetat där en tid. Det är 
äldre män snarare än yngre som lämnar akademin och det är erfarna kvinnor 
framför nydisputerade. 

Sammanfattning 
I tabell 7 sammanfattas resultaten av de genomförda analyserna. Signifikansen 
avser antal år det finns signifikanta effekter av respektive faktor på exit. Antal 
år varierar mellan 0 och 10. Dessutom anges vilken riktning oddskvoten visar 
samt om faktorn har påverkan på exit och huruvida den indikerar könsskill-
nad. 
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Tabell 7. Sammanfattning av orsak till exit 

Faktor Antal sig-
nifikanta år 

Riktning Faktorn har 
påverkan  
på exit 

Faktorn  
indikerar  
könsskillnad 

Kön 8 Högre sannolikhet för män att väl-
ja exit 
 

Ja - 

Barn 7 Högre sannolikhet för personer 
med yngre barn att välja exit och 
högre sannolikhet för kvinnor med 
yngre barn än män med yngre barn 
att välja exit 
 

Ja Ja 

Civilstånd 0 Inget samband 
 

Nej Nej 

Ålder 6 Högre sannolikhet för äldre att 
lämna akademin och högre sanno-
likhet för äldre män än äldre kvin-
nor att lämna akademin 
 

Ja Ja 

Tid efter 
disputation 

5 Högre sannolikhet att lämna aka-
demin längre tid efter disputation 
och högre sannolikhet för kvinnor 
att lämna längre efter disputation 
än män 

Ja Ja 

 
Flertalet av faktorerna har betydelse för sannolikheten att lämna akademin. 
Kön påverkar exit då det är större sannolikhet för män att lämna akademin än 
för kvinnor. Detta går emot det resultat som förväntas utifrån föreställningen 
om akademins svarta hål, men ligger i linje med tidigare avsnitts resultat. Barn 
har viss påverkan på exit och analysen visar att personer med yngre barn är 
mer sannolika att lämna akademin. Undersökningen ger ett mycket svagt stöd 
för tesen att kvinnor med små barn är mer sannolika att lämna akademin. 
Detta resultat ligger i linje med förväntningarna utifrån tidigare studier. Civil-
stånd har, i enlighet med förväntningen, ingen påverkan på att lämna eller 
stanna i akademin. Ålder påverkar exit, men i motsatts till föreställningen om 
akademins svarta hål så är äldre män mer sannolika att lämna akademin än 
övriga, vilket går emot förväntningen och inte ger stöd för tesen att yngre 
kvinnor lämnar akademin. Tid efter disputation har påverkan på exit, men 
könsskillnaderna är små och analysen ger inget stöd för antagandet att kvinnor 
lämnar snabbt efter disputation och går därigenom emot det förväntade resul-
tatet.  

5.5 Lärdomar  
Förväntningarna avseende köns betydelse för att stanna i eller lämna akade-
min var vid detta kapitels början tudelade. Å ena sidan har det genom använ-
dandet av metaforen om akademins svarta hål och akademin som en läckande 
pipeline funnits en föreställning om att kvinnor lämnar akademin i högre ut-
sträckning än män. Å andra sidan så indikerade tidigare studier inte att det var 
så. Utifrån resultatet av denna undersökning står det dock klart att kvinnorna 
inte lämnar akademin i högre utsträckning än män. 

Detta kapitel visar att metaforen om akademins svarta hål och metaforen 
om akademin som en läckande pipeline inte ges empiriskt stöd i innebörden 
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av att kvinnor lämnar akademin. Det är fortfarande så att andelen kvinnor är 
lägre på de högre nivåerna inom akademin, men detta kan inte förklaras av att 
de i större utsträckning har arbete utanför akademin. Det kan därför vara pro-
blematiskt att använda de två metaforerna generellt på akademin.  

5.5.1 Männens svarta hål och den omvända pipelinen 
Svaret på den första fråga som ställdes inledningsvis i kapitlet är att det finns 
könsskillnader i exit. Kön har betydelse men inte på det vis som förväntades. 
Resultatet att det är män och inte kvinnor som lämnar akademin går emot 
både föreställningen att kvinnor lämnar akademin direkt efter disputation och 
successivt efter disputation. Överlag är det män som i högre utsträckning än 
kvinnor lämnat akademin efter disputation oavsett om det är ett, fem eller tio 
år efter disputation som studeras. Könsskillnaden motsvarar 6 procentenheter 
fler män än kvinnor som lämnat efter ett år, respektive 16 procentenheter och 
14 procentenheter fler män som har lämnat efter fem och tio år efter disputa-
tion. Resultatet håller i sig även när andra kohorter studeras och när materialet 
delas upp på nationellt forskningsämne. Inom de flesta områden lämnar män 
akademin i högre utsträckning än kvinnor. Det övervägande resultatet kan 
därmed inte förklaras av att män lämnar i högre utsträckning än kvinnor i ett 
enstaka forskningsämne. Det råder däremot stora skillnader mellan olika om-
råden.  

Svaret på den andra frågan som ställdes i kapitlets början är att både de män 
och de kvinnor som lämnar akademin gör det främst direkt efter disputation. Till 
skillnad från männen så återkommer en del av kvinnorna till akademin succes-
sivt, vilket gör att det går att tala om en omvänd pipeline. Avseende tidpunkt 
så stämmer alltså varken metaforen om akademins svarta hål eller metaforen 
om den läckande pipelinen.  

5.5.2 Revidering av exit som oberoende och beroende faktor 
Resultaten öppnar upp för en revidering av exit som såväl oberoende som be-
roende faktor. Det som skall förklaras (beroende faktor) har hittills varit varför 
kvinnor försvinner från akademin, men kan ändras till att istället handla om 
varför män försvinner.  

Exit betraktas ofta som ett uttryck för missnöje (Hirschman 1970). Denna 
studie undersöker inte diskriminering som orsak till att lämna akademin men 
kan däremot avfärda föreställningen att kvinnor lämnar akademin i högre ut-
sträckning än män. Detta ifrågasätter därför exit som oberoende faktor och 
därmed som förklaring till kvinnors underrepresentation i akademin. 

Den tredje forskningsfrågan för kapitlet handlade om orsaker till exit. Ut-
ifrån de faktorer som studerats i detta kapitel tycks det inte finnas några stora 
skillnader mellan män och kvinnor till varför man lämnar akademin. Denna ana-
lys visar att det finns samband mellan flera av de undersökta faktorerna och 
exit, men effekterna är genomgående svaga och skillnaderna mellan könen är 
relativt små. Samtidigt är det främst könsaspekten som genomgående har 
markant effekt på orsak till exit utifrån den modell som använts här. Kön har 
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betydelse för exit vid kontroll för andra faktorer, men betydelsen har minskat 
sedan 1999.  

Att antagandet om akademins svarta hål inte stämmer innebär också att de 
förklaringar som förts fram till varför män och kvinnor lämnar akademin be-
höver revideras. Studier gjorda på orsaker till exit från akademin har oftast ut-
gått från ett antagande om att orsaken är diskriminering eller familjeåtagan-
den. I denna modell har främst familjerelaterade faktorer prövats vilka visar att 
dessa har viss relevans. Kunskapen om att män och kvinnors beteende avseen-
de att lämna eller stanna i akademin är av vikt för att utveckla forskningen om 
jämställdhet i högskolan. Eftersom denna undersökning visar att kvinnor inte 
i högre utsträckning än män lämnar akademin för att gå till andra arbeten så 
kan inte detta förklara att andelen kvinnor är lägre på de högre nivåerna inom 
akademin. Därför måste förklaringar till kvinnors underrepresentation sökas 
på annat håll. Detta innebär att både undersökningar och praktiskt jämställd-
hetsarbete kan koncentrera sig på varför kvinnor inte avancerar eller avancerar 
långsammare i den akademiska karriären än män snarare än att inrikta sig på 
att få kvinnor att stanna i akademin, något som de redan gör. Det betyder 
också att svävande antaganden om att kvinnors underpresentation orsakas av 
att kvinnor lämnar akademin p.g.a. missnöje (Johnsson 1997, SOU 1995:110) 
kan ifrågasättas. 

5.5.3 Breddat metodval ger en annan bild av akademin 
Orsaken till att föreställningen om det svarta hålet har uppkommit är förmod-
ligen att majoriteten av de tvärsnittsstudier som gjorts på könsbalans i akade-
min har visat att andelen kvinnor sjunker ju högre upp i den akademiska hie-
rarkin man kommer (Academy of Finland 1998, Jonung & Ståhlberg 2003, 
Persson 2002). En felaktig slutsats har då dragits om att kvinnor lämnar aka-
demin för att gå till andra arbeten när det förmodligen i stället handlar om att 
kvinnor stannar kvar i akademin, men avancerar i mindre utsträckning än 
män. Det är därmed kvinnors långsammare karriärutveckling som bör fokuse-
ras. Forskning har visat att kvinnor avancerar i mindre utsträckning än män 
men den läckande pipelinen är knappast en bra metafor för att illustrera detta. 

Val av metoder är avgörande i forskning. En utgångspunkt om att kvinnor 
lämnar akademin ger konsekvenser för bilden av jämställdhet i akademin och 
riskerar att utgöra en felaktig bas till andra studier. Avfärdandet av akademins 
svarta hål visar på en metodologisk brist inom forskningen om jämställdhet i 
akademin där resultat oftast har baserat sig på tvärsnittsstudier. Det visar ock-
så behovet av att göra longitudinella studier på individdata när det är dyna-
miska karriärprocesser som studeras. Det finns även anledning att pröva anta-
ganden och föreställningar som anses vara givna.  

Om andel kvinnor och män som väljer att lämna eller stanna i akademin 
används som ett mått på könsbalans i akademin indikerar det att det råder 
könsobalans då män i högre utsträckning än kvinnor lämnar akademin efter 
disputation. Det råder stora skillnader i könsbalans mellan olika områden då 
könsskillnaderna är betydligt större inom medicin, i humaniora och samhälls-
vetenskap och betydligt mindre inom naturvetenskap. Detta visar återigen 
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(jmf kapitel tre) att det är relevant att studera högskolan som bestående av oli-
ka delar med mycket olika förutsättningar.  
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6. HÖGSKOLESYSTEMETS 
PÅVERKAN PÅ EXIT 

I kapitel tre studerades den första aspekten av jämställdhet, könsbalans i hög-
skolan och kapitel fyra undersökte högskolesystemets påverkan på könsbalans. I 
föregående kapitel fem studerades den andra aspekten av jämställdhet, exit 
från akademin och i detta kapitel kommer högskolesystemets påverkan på exit 
från akademin att studeras. Kapitel två visade att systemnivån saknas i studier 
om jämställdhet i högskolan generellt och att när den specifika frågan om exit 
har studerats tidigare har det varit utifrån förklaringar på individnivå eller or-
ganisationsnivå. Dessa har då handlat om att kvinnor lämnar akademin p.g.a. 
familjerelaterade faktorer respektive p.g.a. diskriminering eller hinder på or-
ganisations- eller individnivå. Här kommer därför en annan analysnivå att 
prövas genom att studera om högskolesystemets utformning påverkar mäns 
och kvinnors exit från akademin. 

6.1 Föreställningar om högskolesystemets påverkan på 
exit 
I föregående kapitel konstaterades att män lämnar akademin i högre utsträck-
ning än kvinnor. Eftersom denna avhandling intresserar sig för betydelsen av 
systemnivån är därför nästa fråga om förändringar i högskolesystemet kan på-
verka exit från akademin. 

Det är rimligt att anta att högskolesystemet påverkar exit genom att den 
ökade tillgängligheten avseende omfattning, differentiering och spridning ger 
ökade möjligheter för båda könen att få anställning i akademin. Genom att 
fler människor anställs i högskolan kan andelen som lämnar högskolan efter 
avlagd doktorsexamen förväntas minska då sannolikheten att få ett arbete 
inom akademin ökar. En ökning av antalet anställda säger dock inget om för-
delningen mellan könen när det gäller möjligheter till anställning. Resone-
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manget måste därför kompletteras med teoretiska argument om vad som för-
väntas hända med könsfördelning vid en ökning av antalet anställda.59  

Det finns två olika förväntningar om hur expansion påverkar exit från aka-
demin. Den första utvecklas från en expansionsteori enligt vilken kvinnor 
gynnas vid en expansion. Vid en expansion behövs många anställas och efter-
som kvinnor då kan utgöra en tidigare outnyttjad resurs att rekrytera från kan 
det få till följd att fler kvinnor än män rekryteras (Twombly 1998, se även 
Poulsen 2005). Den andra utvecklas från en reproduktionsteori, eftersom den 
innebär att det främst är den privilegierade gruppen som ges möjligheter vid 
en expansion (Mendiola 1989, Lucas 2001). Enligt denna borde kvinnorna i 
en expansion få fortsatt svårt att hävda sig och ojämlikheter fortsätter att re-
producera sig. Förväntningen utifrån expansionsteorin är därmed att kvinnors 
exit från akademin skall minska när högskolesystemet expanderar eftersom re-
krytering sker från den tidigare outnyttjade resursen som kvinnor utgör. Ut-
ifrån reproduktionsteorin blir istället förväntningen att kvinnors exit från aka-
demin skall öka eller vara oförändrad eftersom expansion gynnar redan privile-
gierade grupper. 

En hypotes om tillgänglighet kan ytterligare hjälpa till att analysera hög-
skolesystemets påverkan på exit. Huruvida högskolesystemets omfattning i sig 
påverkar könsfördelningen avseende exit beror på om man tror på expansions-
teorin eller reproduktionsteorin. Avseende högskolesystemets differentiering 
förväntas denna minska kvinnors exit från akademin. Genom att bredda hög-
skolesystemets verksamhet kan nya grupper och områden inkluderas. T.ex. 
kan nya utbildningar inom områden där kvinnor är dominerande öka andelen 
kvinnor bland anställda. Högskolesystemets differentiering kan därmed på-
verka tillgänglighet och göra att andelen kvinnor som lämnar akademin för-
väntas minska. Högskolesystemets geografiska spridning kan påverka tillgäng-
ligheten genom att geografisk närhet till högskolesystemet kan göra det lättare 
för den underrepresenterade gruppen att arbeta inom högskolan, och andelen 
kvinnor som lämnar akademin förväntas därmed minska. 

 Sammantaget så skiljer sig förväntningarna på hur högskolesystemets om-
fattning påverkar mäns och kvinnors exit från akademin åt beroende på om 
man ansluter sig till expansionsteorin eller reproduktionsteorin. Förändringar i 
högskolesystemet avseende differentiering och geografisk spridning innebär 
dock att kvinnors exit från akademin förväntas minska när högskolesystemet 
expanderar. Andelen kvinnor och män som väljer exit förväntas alltså båda 
minska då högskolan expanderar, men kvinnors exit förväntas minska mer än 
männens. 

––––––––– 
59 Eftersom syftet här är att utifrån metaforerna pröva högskolesystemets påverkan på exit så bortses 

från att metaforerna innehåller problematiska grundantaganden om att det alltid är önskvärt att 
stanna kvar i akademin, vilket sannolikt inte är fallet. 
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6.2 Tillvägagångssätt 
För att undersöka hur högskolesystemet påverkar exit kommer studiens obe-
roende faktor att vara högskolesystemets utformning, vilket mäts i form av 
förändringar i högskolans expansion, och den beroende faktorn vara exit från 
akademin. Exit kommer dels att utgöras av andelen kvinnor som lämnar aka-
demin, dels vilken betydelse kön har för sannolikheten att lämna akademin.  

Figur 42. Högskolesystemets påverkan på exit 

 

 
 
 

6.2.1 Oberoende faktor: Högskolesystemets utformning 
Studiens utgångspunkt är att högskolesystemet utgör en förutsättning för 
högskolornas verksamhet. Högskolesystemet preciseras liksom tidigare till tre 
dimensioner: omfattning, differentiering och geografisk spridning. Av dessa 
kommer den första att prövas genom att undersöka om det finns samband 
mellan högskolans volym och könsfördelning avseende exit. Att det är hög-
skolesystemets omfattning som valts ut för prövning beror på att de övriga sy-
stemfaktorerna kan ses som en del i omfattning (jmf Shavit m.fl. 2007) och 
för att det finns tillgängliga data för volym över tid. 

 För att genomföra undersökningen kommer tidsserier att studeras. Dessa 
är utvalda för att återspegla större förändringar i högskolesystemet, vilka för-
väntas ge effekter på tillgängligheten till högskolan och därmed påverka exit. 
Underlaget till undersökningens oberoende faktor (högskolesystemets ut-
formning) utgörs av tillgänglig offentlig statistik från SCB (samma material 
som i kapitel tre och fyra). Det är en totalundersökning på samtliga statliga lä-
rosäten och det görs därmed inget urval av lärosäte eller forskningsämne. Ef-
tersom materialet är baserat på den svenska högskolan är resultatet giltigt för 
det svenska högskolesystemet och det går inte att empiriskt generalisera till 
andra högskolesystem.  

Högskolesystemets utformning

Exit från akademin
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Figur 43. Högskolans personal 1984-2003  
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Den svenska högskolan har genomgått en kraftig expansion som även innebu-
rit att antalet anställda har ökat kraftigt. Figur 43 visar utvecklingen av hög-
skolans personal per år under perioden 1984-2003. Figuren visar att en expan-
sion skedde med en ökning efter 1993 och ytterligare en ökning efter 1998. 
Denna ökning återspeglar vårdhögskolornas inträde i den nationella statisti-
ken, men även den kraftiga expansion som skedde på de regionala högskolor-
na.  

I gruppen personal ingår kategorierna professor, lektor, forskarassistent, 
annan undervisande och forskande personal samt adjunkter. Eftersom det 
skedde en statistikomläggning 2001 redovisas den gamla personalstatistiken 
och den nya personalstatistiken genom två olika linjer. I undersökningen an-
vänds dock endast den nya indelningen med uppgifter från 1995 och framåt. 

6.2.2 Beroende faktor exit  
Underlag till den beroende faktorn (exit) utgörs av resultat från undersökning-
arna i kapitel fem. Exit utgörs av två olika värden: det första värdet anger den 
andel kvinnor som lämnar akademin. Det andra värdet utgörs av könsfaktorns 
betydelse för exit. Det första måttet anger hur många kvinnor i en kohort som 
varje år befinner sig utanför akademin. Det andra måttet utgörs av de odds-
kvoter som anger hur mycket kön påverkar sannolikheten att lämna akademin 
ett visst år. Oddskvoterna kommer från undersökningen i kapitel fem som 
studerade orsaker till exit genom att tillämpa multipel regressionsanalys på en 
modell bestående av faktorerna kön, barn, civilstånd, ålder samt tid efter dis-
putation (se figur 33, kap 5). Här används alltså de oddskvoter som utgjorde 
köns påverkan på exit (figur 34, kap 5). Fördelen med att använda sig av två 
värden är att de delvis visar olika saker. Det första värdet säger något om an-
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delen kvinnor som lämnar akademin. Det andra värdet säger något om sanno-
likheten för att kön skall påverka att personer lämnar akademin. 

Undersökningen kommer att vägledas av den modell som illustreras i figur 
44. Högskolesystemet utgör den oberoende faktorn och mäts i form av hög-
skolans volym. Exit utgör den beroende faktorn och mäts som dels andel 
kvinnor som lämnar akademin, dels köns betydelse för sannolikheten att läm-
na akademin. 

Figur 44. Högskolesystemets utformnings påverkan på exit 

 

 
 

 
 
 
 
 

6.3 Resultat 

6.3.1 Högskolans expansion och andel kvinnor som lämnar akade-
min 1995-2003 
Med utgångspunkt i hypotesen om tillgänglighet är förväntningen att högsko-
lesystemet påverkar exit genom att andelen kvinnor som lämnar akademin 
minskar när högskolan expanderar. För att pröva detta antagande undersöks 
om det finns samband mellan kvinnors andel av exit och högskolans volym. 
Exit uttrycks som andelen kvinnor av personer utanför akademin det aktuella 
året. Högskolans volym uttrycks som antal personer i högskolan under perio-
den 1995-2000.60 För att mäta samband används korrelationsmåttet rho som 
varierar mellan -1 och +1, där 1 står för ett fullständigt samband och 0 för 
inget samband alls. 61 Om högskolans expansion har inneburit minskad exit 
genom att färre kvinnor har lämnat akademin, förväntas rho ligga nära -1. 
Exit har då minskat när volymen har ökat. Om expansionen har medfört ökad 
exit förväntas rho istället ligga nära 1, vilket indikerar att exit har ökat när vo-
lymen har ökat.  

––––––––– 
60 Antalet är en sammanslagning av professorer, lektorer, forskarassistenter, adjunkter och annan 

forskande och undervisande personal. Uppgifterna utgår från den nya indelningen av SCBs perso-
nalstatistik som har uppgifter 1995 och framåt (Statistiska meddelanden serie UF). 

61 Spearman’s Rho är ett korrelationsmått som används när båda variablerna finns på ordinalskalan 
och när enheterna är kontinuerligt rangordnade. 

Högskolesystemets utformning
Högskolans volym 

Exit
 

Andel kvinnor som lämnar akademin 

Betydelsen av kön för exit från akademin 



122 

Figur 45. Högskolans expansion och andel kvinnor som lämnar akademin 
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Figur 45 visar hur exitvärdena (andel kvinnor som lämnar akademin) har för-
ändrats för tre kohorter när högskolans volym har ökat. Andelen kvinnor som 
lämnade akademin var lägst i den kohort som disputerade 1993 och högst i 
den kohort som disputerade 1994. När exit korreleras mot volym ger det sam-
bandsvärden (rho) på -0,82 (kohort 1993), -0,64 (kohort 1994) och -0,74 
(kohort 1995). När volym istället korreleras med ett exitvärde för män blir rho 
-0,65 (kohort 1993), -0,76 (kohort 1994) och -0,71 (kohort 1995). Detta in-
nebär att det finns ett negativt samband mellan volym och exit för både kvin-
nor och män som betyder att exit sjunker när volymen ökar. Det finns dock 
inga genomgående skillnader mellan de två könen utan både kvinnor och män 
stannar i akademin i högre utsträckning när högskolan expanderar. Detta in-
nebär att den förväntning som formulerades i inledningen av detta kapitel, att 
speciellt kvinnor skulle stanna i akademin i högre utsträckning än män när 
högskolan expanderar, inte infriades. 

6.3.2 Högskolans expansion och könets betydelse för exit 1995-
2003 
Ett annat sätt att studera högskolesystemets påverkan på exit är att undersöka 
om det finns någon korrelation mellan högskolans volym och könets betydelse 
för exit. För att göra detta används de regressionsvärden som togs fram i kapi-
tel fem, vilka visade hur kön påverkar sannolikheten att befinna sig utanför 
akademin (denna regressionsanalys visade att kön påverkar sannolikheten att 
befinna sig utanför akademin, men att det var män som var mer sannolika att 
lämna akademin än kvinnor). Här undersöks om detta samband påverkas av 
högskolans volym.  



123 

Figur 46. Högskolesystemets påverkan på köns betydelse för exit 
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Figur 46 visar hur oddskvoterna (könets betydelse för exit) har förändrats när 
volymen har förändrats. Eftersom de ursprungliga värdena är lägre än 1 så 
skall ett positivt samband tolkas som att effekten av kön minskar när volymen 
ökar. Detta skulle i så fall innebära att ju mer högskolans personal har expan-
derat, desto mindre betyder kön för sannolikheten att välja exit. Resultatet vi-
sar att det inte finns något linjärt samband mellan volym och könets betydelse 
för exit. Däremot finns det ett V-format mönster som skulle kunna indikera 
att könets betydelse för sannolikheten att lämna akademin har förändrats un-
der perioden. Först har sambanden minskat under högskolans expansion för 
att sedan öka igen.  

Enligt korrelationskoefficienten rho finns det ett samband motsvarande 
0,636 (sig. 0,066), vilket indikerar att män tenderar att lämna högskolan i 
större utsträckning än kvinnor när volymen ökar, men detta samband är inte 
signifikant. Den låga signifikansen kan förklaras av att antalet fall (årtal) är få 
och det finns fall som avviker från rangordningsmönstret, vilket ju den V-
formade kurvan indikerar.  

6.3.3 Högskolans expansion och tidpunkt för exit 
Nästa fråga handlar om högskolesystemet kan påverka när personer lämnar 
akademin. Ger en expansion av systemet möjligheter för underrepresenterat 
kön att få en anställning i akademin snart efter erlagd doktorsexamen eller ges 
möjligheter främst till personer som disputerat långt tidigare? Eftersom meta-
foren om akademins svarta hål illustrerar en situation där kvinnor försvinner 
från akademin efter disputation är det intressant att ta reda på vilka effekter 
expansion har på nydisputerade. 
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Metaforerna om akademins svarta hål och den läckande pipelinen stipule-
rar olika tidpunkter för exit. För att pröva om högskolesystemet påverkar tid-
punkten för exit undersöks skillnaden mellan olika disputationskohorter. Var 
befinner sig individer tre respektive sex år efter disputation och vilka skillna-
der finns mellan disputationskohorterna?62 Om det finns skillnader mellan 
kohorter kan det betyda att det har skett förändringar i systemet som påverkar 
tidpunkt för exit. Undersökningen är en totalundersökning på alla disputerade 
respektive år. 

Figur 47. Andel disputerade utanför akademin tre respektive sex år efter dis-
putation, fördelat på kohort 
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Figur 47 visar att det inte finns några större skillnader avseende att lämna eller 
stanna i akademin mellan de olika disputationskohorterna. Det var ungefär 
lika många som hade lämnat respektive stannat tre och sex år efter avlagd 
doktorsexamen oavsett vilket år de disputerat. Detta visar att trots att högsko-
lesystemet har expanderat så är andelen som stannar kvar i akademin ungefär 
den samma och expansionen har inte haft någon stor påverkan. Det går dock 
att skönja en svagt neråtgående trend för de kohorter som disputerat senare. 
Detta kan indikera att något fler personer stannar kvar i akademin när hög-
skolesystemet har expanderat, vilket är en rimlig förväntning men förändring-
en är mycket liten. Figuren visar också att skillnaderna mellan mättillfällena är 
liten; det finns ingen genomgående skillnad i andel som har lämnat akademin 

––––––––– 
62 Materialet i LISA innehåller uppgifter för åren 1992-2003. Kohorter har valts att studeras tre och 

sex år senare för att ur materialet få fram så många uppgifter som möjligt. Begränsningarna i data 
gör att det inte finns uppgifter om var den kohort som disputerade 1998 och 1999 befann sig sex år 
senare.  
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tre år efter disputation och sex år efter disputation. Högskolesystemets påver-
kan på direkt och successiv exit tycks därmed vara ungefär lika för båda könen. 

Figur 48. Andel disputerade utanför akademin tre år efter disputation, förde-
lat på kohort och kön 
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Andelen personer som befinner sig utanför akademin tre år efter disputation 
har minskat under perioden. När andelen utanför akademin delas upp på kön 
går det att se att minskningen är något större för män än för kvinnor. Det be-
tyder att fler stannar kvar i akademin och framförallt stannar fler män stannar 
kvar. Figuren visar också att skillnaden mellan könen avseende exit har mins-
kat under perioden. Det är män som lämnar akademin i högre utsträckning än 
kvinnor, men när systemet expanderar minskar deras exit något mer. Skillna-
den är dock så liten att det inte går att tala om någon kohorteffekt.  
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Figur 49. Andel disputerade utanför akademin sex år efter disputation, förde-
lat på kohort och kön 
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Inte heller när andelen personer som befinner sig utanför akademin sex år ef-
ter disputation studeras går det att iaktta några större kohorteffekter. Däremot 
är könsskillnaderna större i de senare kohorterna, där det är färre kvinnor än 
tidigare som lämnar akademin. Andelen som lämnar akademin är, totalt lik-
som per kön, relativt stabila för de studerade kohorterna. 

6.4 Lärdomar  
Det övergripande resultatet i detta kapitel visar att högskolesystemet inte på-
verkar exit avseende kön. Undersökningen visar att högskolesystemet visserli-
gen påverkar exit från akademin så tillvida att när högskolesystemet expande-
rar så stannar fler män och kvinnor kvar i akademin. Detta innebär att den 
förväntning som beskrevs i kapitlets inledning om att kvinnor i högre ut-
sträckning än män skulle stanna i akademin vid expansion inte infriades. Det 
går inte att se att högskolesystemet påverkar tidpunkten för när män och 
kvinnor lämnar akademin eftersom det inte finns några större skillnader mel-
lan kohorter avseende när män och kvinnor lämnar akademin.  

Den del av undersökningen som avser volymens betydelse för köns påver-
kan på sannolikheten att lämna akademin indikerar att kvinnorna stannade 
kvar i akademin i högre utsträckning efter 2000. Detta skulle kunna förklaras 
av vårdutbildningens införlivning i högskolan, vilket i så fall ger stöd för diffe-
rentieringens betydelse för exit och stödjer förväntningen om kvinnors mins-
kade exit.  
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Resultatet att män och kvinnor stannar i samma omfattning talar emot 
både expansionsteorin och reproduktionsteorin. Expansionsteorin utgår från 
att kvinnor vid expansion ges fler möjligheter till anställning än tidigare. Om 
så vore fallet förväntas fler kvinnor stanna kvar i akademin i förhållande till 
män. Så är inte fallet utan både män och kvinnor stannar kvar. Reproduk-
tionsteorin utgår från att det är den priviligerade gruppen som gynnas vid en 
expansion, vilket innebär att mäns exit förväntas minska (en högre andel män 
stannar kvar i akademin). Minskningen av exit tre år efter expansion är något 
högre för män vilket ger ett svagt stöd för reproduktionsteorin. Skillnaden 
mellan könen är dock liten 

Hur skall då resultatet att kvinnors andel av exit inte minskar med en vo-
lymökning tolkas i ljuset av hypotesen om tillgänglighet? Förväntningen var 
att högskolesystemet påverkar exit genom att den ökade tillgängligheten avse-
ende omfattning, differentiering och spridning ger ökade möjligheter för 
kvinnor att få anställning i akademin och därigenom minska deras andel av 
exit. Denna förväntning har inte infriats. En utbyggnad av högskolan som in-
neburit en innehållsmässig differentiering och en geografisk spridning har inte 
i sig inneburit att kvinnor stannar kvar i eller lämnar akademin i högre ut-
sträckning än män. En breddning av högskolesystemets verksamhet till nya 
områden med eventuellt fler kvinnor eller en geografisk spridning av högsko-
lan har inte inneburit att fler kvinnor än män stannar i akademin. Detta kapi-
tel visar därmed att systemnivån påverkar exit från akademin men inte jäm-
ställdhet i akademin då jämställdhet avser exit. 
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7. SLUTDISKUSSION 

Denna avhandling har studerat om högskolesystemets utformning påverkar 
jämställdhet i högskolan. I undersökningen har jämställdhet studerats utifrån 
de två aspekterna könsbalans och exit från akademin. Utgångspunkten i under-
sökningen har varit en hypotes om att ökad tillgänglighet ger ökad jämställd-
het i högskolan och att tillgänglighet till akademin varierar med högskolesy-
stemets utformning. Det är högskolesystemets utformning i form av omfatt-
ning, differentiering och geografisk spridning som förväntas påverka tillgänglig-
heten och därmed jämställdheten i akademin. I avhandlingen har också tre 
vanliga metaforer för jämställdhet i högskolan diskuterats och prövats: den av-
smalnande pyramiden, den läckande pipelinen och akademins svarta hål. 

I detta kapitel kommer avhandlingens forskningsfrågor att besvaras genom 
att högskolesystemets påverkan på jämställdhet sammanfattas och diskuteras i 
relation till tillgänglighetshypotesen. Dessutom kommer de tre undersökta 
metaforerna att diskuteras. Undersökningens begränsningar liksom behovet av 
framtida forskning kommer även att behandlas.  

7.1 Högskolesystemets påverkan på jämställdhet 
Studiens övergripande forskningsfråga var om högskolesystemets utformning 
har betydelse för jämställdheten i akademin. Undersökningen visar att hög-
skolesystemet påverkar könsbalansen och stödjer därigenom hypotesen att till-
gänglighet ger ökad jämställdhet. Högskolesystemet påverkar även exit från 
akademin (fler stannar kvar i akademin när högskolan expanderar) men har 
ingen utjämnande effekt på exit eftersom det inte finns några könsskillnader 
när volymens betydelse för att lämna akademin studeras. Svaret på avhand-
lingens övergripande forskningsfråga är därmed att högskolesystemets utform-
ning påverkar den dimension av jämställdhet som utgörs av könsbalans. I tabell 8 
sammanfattas högskolesystemets påverkan på jämställdhet. 
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Tabell 8. Sammanfattning av högskolesystemets påverkan på jämställdhet 

Aspekt 
Vertikal  Horisontell  

Högskolesystemets påverkan på jäm-

ställdhet i form av könsbalans 
 

  

Samband mellan högskolans expansion 

och könsbalans 

Könsbalansen har ökat Könsbalansen har 

ökat inom grund-

utbildningen 
 

Samband mellan geografisk spridning och 
könsbalans 

 

Inget/svagt samband Studeras ej 

Högskolesystemets påverkan på jäm-
ställdhet i form av exit 

 

  

Högskolesystemets påverkan på tidig exit 

efter disputation 

 

Ingen påverkan 

Högskolesystemets påverkan på successiv 

exit efter disputation 

Ingen påverkan 

 

7.1.1 Högskolans expansion ger ökad könsbalans och mindre skill-
nader mellan områden i grundutbildningen 
I avhandlingen har högskolesystemets påverkan på könsbalans studerats som 
en aspekt av jämställdhet. Könsbalans har mätts dels som samband mellan po-
sition och kön (vertikal könsbalans), dels som samband mellan kön och områ-
de (horisontell könsbalans). Hög könsbalans innebär att sambandet mellan 
kön och position eller kön och område är lågt. Omvänt uttryckt innebär hög 
könsobalans att sambandet mellan kön och position eller kön och område är 
högt. 

Under den expansiva utbyggnaden av högskolan som har skett under un-
dersökningsperioden så har könsbalansen i högskolan ökat. Det finns ett 
starkt samband mellan högskolans expansion mellan åren 1987 till 2000 och 
ökad vertikal könsbalans. Den vertikala könsobalansen (samband mellan posi-
tion och kön) är lägre när volymen är högre. Därmed kan avhandlingens för-
sta forskningsfråga besvaras: högskolesystemets utformning påverkar vertikal 
könsbalans. 

Resultatet stödjer tesen om att tillgänglighet ger könsbalans. Tillgänglig-
het har beskrivits i termer av omfattning, differentiering och spridning. Att 
den vertikala könsobalansen har minskat när högskolesystemet har expanderat 
tyder på att högskolesystemets omfattning påverkar könsbalans. Däremot har 
den geografiska spridningen inte påverkat könsbalansen. Det finns ingen tydlig 
skillnad i vertikal könsbalans mellan de äldre lärosätena och de nya universite-
ten och högskolorna. Den ökade könsbalansen kan därmed inte förklaras av 
att den geografiska spridningen har inneburit att nyare universitet och hög-
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skolor är mer könsbalanserade än de äldre. Istället är de nya universiteten och 
högskolorna lika obalanserade som de gamla universiteten. Däremot kan det 
vara så att den geografiska spridningen har bidragit till att göra högskolan 
allmänt tillgängligare.  

Utifrån denna undersökning går det inte att säga om högskolans differenti-
ering påverkar könsbalansen, eftersom högskolans breddning inte går att un-
dersöka på föreliggande datamaterial. Det är dock troligt att differentieringen 
är en förutsättning för den expansion som skett av högskolan och att expan-
sion och differentiering förstärker varandras effekter på könsbalans.  

Detta leder över till studiens andra forskningsfråga. Högskolans expansion 
har också påverkat den horisontella könsbalansen inom grundutbildningen genom 
att skillnaderna mellan områden har minskat när volymen har ökat. Inom katego-
rierna forskarutbildning och personal är sambanden däremot mycket svaga. 
Skillnaderna mellan områden inom forskarutbildningen har inte förändrats 
genom att volymen har ökat, och inom kategorin personal finns det istället ett 
svagt positivt samband som visar att skillnaderna mellan områden blivit något 
större när volymen har ökat. Den utjämnande effekt som högskolans expan-
sion haft på den horisontella könsbalansen inom grundutbildning har därmed 
inte tagit sig vidare in i forskarutbildningen eller till gruppen anställda. För-
modligen är studentgruppen den grupp där förändring syns först eftersom det 
är en föränderlig grupp med relativt snabb omsättning. Forskarutbildnings-
gruppen och gruppen anställda är mer trögrörliga grupper där mätning sanno-
likt behöver ske över en längre period.  

Högskolan är inget slutet system utan påverkas av förändringar i omgivan-
de samhälle. Sambanden mellan högskolans omfattning i form av expansion 
och ökad horisontell könsbalans kan förklaras av att högskolan blir tillgängli-
gare, vilket gör att fler börjar studera och arbeta, högskolan blir heterogenare 
och fler kan välja icke traditionella områden. Däremot är det inte säkert att en 
differentiering av högskolan påverkar den horisontella könsbalansen. Att nya 
områden förs in i högskolan behöver inte nödvändigtvis påverka könssam-
mansättningen inom områden.  

Att förändringar i högskolesystemet även ger förändringar i jämställdheten 
i en utjämnande riktning visar att utbildningsreformer kan bidra till könsba-
lans och ökad jämställdhet. Detta går emot tesen om att ojämlikheter endast 
reproducerar sig själva genom att det är redan privilegierade grupper som 
främjas av expansion. Resultatet talar även emot att högskolans expansion en-
dast inneburit en avledning där ingen utjämning sker utan där kvinnor kanali-
serats till lågstatusområden och lågstatusinstitutioner. Studiens resultat som 
visar på minskad könsobalans talar emot avledningsteorin. Undersökningen 
kan därför teoretiskt bidra till kunskapen om utbildningsreformers möjlighet 
att påverka ojämlika förhållanden. Det går att påverka könsbalans i högskolan 
genom att öka tillgängligheten. Högskolesystemet kan därför betraktas som 
ett viktigt instrument för att påverka jämställdheten i högskolan. Utifrån ett 
policyperspektiv, kan reformer som ett möjligt sätt att påverka jämställdheten 
i högskolan, betonas.  

Genom att visa att högskolesystemet påverkar könsbalans i högskolan har 
avhandlingen gett ett empiriskt bidrag till kunskapen om jämställdhetens or-
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saker. Kunskapen om högskolesystemet kan användas för att förändra jäm-
ställdheten, vilket innebär att vidare forskning behöver ytterligare specificera 
de faktorer i systemet som ger en utjämnande effekt på jämställdhet. När pro-
jekt riktas mot organisationsnivå behöver samtidigt en konsekvensanalys göras 
av vad som sker på systemnivå. Detta för att undvika risken att utvecklingen 
på systemnivå går i en riktning som försvårar möjligheten för kvinnor och gör 
insatser på organisationsnivå verkningslösa. Ett exempel på detta kan vara oli-
ka former av mentorsprogram och stödåtgärder för kvinnor i syfte att hjälpa 
dem att göra akademisk karriär. Dessa insatser är bra, men får sannolikt 
mindre effekt om det samtidigt sker förändringar på systemnivå som innebär 
minskade möjligheter till anställning t.ex. genom en minskning av antalet ut-
bildningsplatser. Detta betyder inte att lösningen på frågan om jämställdhet i 
högskolan handlar om att expandera alla områden som domineras av kvinnor, 
men det betyder att dessa former av dimensioneringar får betydelse för det 
som oftast avses när man talar om jämställdhet: könsbalans. 

7.1.2 Högskolans expansion påverkar inte jämställdhet mätt som 
exit 
Studiens andra två forskningsfrågor handlade om huruvida högskolesystemet 
påverkar exit. Svaret är att högskolesystemet påverkar exit, men det påverkar inte 
jämställdhet mätt som exit. Ökad tillgänglighet i form av volymmässiga föränd-
ringar i högskolesystemet påverkar varken mäns eller kvinnors successiva eller 
omedelbara exit från akademin. Skillnaden i tidpunkt för exit mellan de dis-
putationskohorter som studerades är obefintlig. Högskolesystemets expansion 
leder därmed till att både män och kvinnor i högre utsträckning stannar kvar i 
akademin; båda könens exit minskar ungefär lika mycket. Högskolesystemet 
tycks inte heller påverka tidpunkten för exit från akademin. Förändringar i ut-
bildnings- och forskningssystemet i form av ökad tillgänglighet har alltså gett 
ökad könsbalans men inte påverkat jämställdhet i form av exit från akademin. 
Högskolesystemets påverkan på direkt och successiv exit från akademin tycks vara 
ungefär lika för båda könen. Utifrån tillgänglighetshypotesen borde en expan-
sion av systemet ge större möjligheter för kvinnor att få positioner och därmed 
stanna i akademin. Istället har expansionen påverkat män och kvinnors exit 
lika, vilket talar emot tillgänglighetshypotesen. 

Tabell 9. Högskolesystemets omfattning, differentiering och spridnings på-
verkan på könsbalans och exit 

 
Högskolesystemets utformning Jämställdhet 

 Könsbalans Exit 

Omfattning Ja Nej 

Differentiering Studeras ej Studeras ej 

Spridning Nej Studeras ej 

 
Tabell 9 sammanfattar översiktligt hur högskolesystemets utformning påver-
kar jämställdheten som könsbalans och exit. Tabellen visar att det som under-
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sökningen har studerat är högskolesystemets omfattning och geografiska 
spridning. Omfattningen har påverkat könsbalans, men inte exit från akade-
min. Spridningen har inte påverkat könbalansen. Högskolesystemet, mätt 
som volym, påverkar inte exit som aspekt av jämställdhet. Det är dock möjligt 
att pröva om det finns andra systemfaktorer som har påverkan på exit. Ett ex-
empel på en sådan faktor är sinansieringssystem. Resultatet att högskolesy-
stemet inte påverkar exit från akademin föranleder även en diskussion om vad 
exit egentligen står för. Som tidigare diskuterats så är det inte säkert att exit 
från akademin betyder att personen inte trivs i akademin eller inte får ett jobb 
inom akademin utan det kan istället betyda att personen får ett bättre jobb 
utanför akademin. Exit från akademin handlar i så fall om något helt annat 
vilket leder tillbaka till teorier om en alternativarbetsmarknad.  

7.2 Tre metaforer om jämställdhet i högskolan 
Avhandlingens övergripande forskningsfråga har handlat om högskolesyste-
mets påverkan på jämställdhet i högskolan. I avhandlingen har dessutom tre 
vanliga metaforer om jämställdhet i högskolan prövats empiriskt. Prövningen 
har visat att det hos alla tre finns begränsningar som gör att de inte är generel-
la för hela akademin och att de ger en otillräcklig bild av jämställdhet i hög-
skolan. Användningen av andra mått för att mäta jämställdhet ger en delvis 
annorlunda bild. Denna prövning ger empiriska bidrag till kunskapen om 
jämställdhet i högskolan och påminner om att föreställningar som tas för giv-
na ständigt måste omprövas. Vetenskapliga studier fyller en roll genom att 
problematisera föreställningar som finns i den politiska debatten. Denna av-
handling bidrar därför till denna debatt genom att visa på en delvis annorlun-
da bild av jämställdheten i högskolan. Eftersom de tre metaforerna ger en be-
gränsad bild av högskolan kan lämpligheten i att använda sig av metaforer i 
vetenskapliga sammanhang sättas i fråga.  

7.2.1 Den avsmalnande pyramiden 
Metaforen om den avsmalnande pyramiden innehåller en föreställning om ett 
samband mellan en persons kön och personens position i akademin. Denna 
studie har visat att det finns ett sådant samband, men det är svagt och oregel-
bundet. Kön påverkar sannolikheten för en persons position i akademin men 
sambandet uppvisar stora avvikelser och följer inte något strikt pyramidmöns-
ter, vilket pyramidmetaforen indikerar.  

Detta är pyramidmetaforens första svaghet. Den andra svagheten utgörs av 
att den underlåter att fånga den horisontella könsobalansen, vilken faktiskt är 
större än den vertikala eftersom det finns starkare samband mellan kön och 
område än mellan kön och position. 

Avhandlingen ger ett metodologiskt bidrag till forskningen om jämställd-
het i högskolan genom att visa att könsbalans är ett rimligt mått på jämställd-
het. Detta utifrån en tes att en någorlunda jämn blandning av kvinnor och 
män både är en aspekt av jämställdhet och en förutsättning för andra jäm-
ställdhetsaspekter. Men den vertikala könsbalansen kan med fördel komplet-
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teras med den horisontella könsbalansen, och eventuellt även med den totala 
könsbalansen för att ge en mer heltäckande bild. 

Jacobs (1996) menar att kön i högre utbildning bör analyseras utifrån olika 
förutsättningar och olika teoretiska utgångspunkter beroende på om det hand-
lar om grundutbildning eller om de högre nivåerna inom akademin. I så fall 
blir den avsmalnande pyramiden en sammanblandning av två olika problem. 
Det ena handlar om feminiseringen av högskolan där fler och fler kvinnor ut-
bildar sig och får högre positioner i samhället vilket andelen kvinnor i grund-
utbildningen avspeglar. Det andra handlar om kvinnors långsammare karriär-
utveckling i akademin vilket avspeglas av den låga andelen kvinnor bland pro-
fessorerna.  

7.2.2 En omvänd pipeline och männens svarta hål 
Undersökningen visar att metaforen om akademin som en läckande pipeline 
är missvisande. En läckande pipeline antyder att kvinnor läcker ut från aka-
demin, medan det i verkligheten handlar om att kvinnor inte avancerar i 
samma utsträckning som män.  

Undersökningen av exit från akademin visar att det i större utsträckning är 
män än kvinnor som successivt lämnar akademin. Både de män och kvinnor 
som lämnar akademin gör det oftast direkt efter disputation, men till skillnad 
från männen så återkommer en del av kvinnorna till akademin successivt, vil-
ket gör att det går att tala om en omvänd pipeline. Metaforen om akademin 
som en läckande pipeline går därmed inte att använda generellt på akademin 
för att beskriva ett fenomen att kvinnor försvinner från akademin. Det är även 
tveksamt om det är lämpligt att använda metaforen för att beskriva att kvinnor 
i mindre utsträckning än män återfinns på de högre positionerna eftersom den 
just talar i termer av läckage. 

Även föreställningen att kvinnor försvinner från akademin direkt efter dis-
putation är felaktig. Sammantaget är andelen män som har lämnat akademin 
ett respektive fem år efter disputation högre än andelen kvinnor. Skall man 
tala om akademins svarta hål så är det ett hål män försvinner ut i. När dispute-
rade 1992-1999 studeras två år efter disputation är det en högre andel män än 
kvinnor som befinner sig utanför akademin i alla kohorter utom 1992 års ko-
hort. Det handlar inte om att kvinnor lämnar akademin utan om att de inte 
avancerar framåt i samma utsträckning som män. Det handlar därmed om en 
fördröjd karriär. 

När jämställdhet i akademin studeras longitudinellt på ett stort material 
ges en delvis annorlunda bild än tidigare. Det är en plats där det råder skillna-
der mellan olika områden och en plats där kvinnor väljer att stanna kvar efter 
disputation, men där de har svårare att avancera än männen. Kunskap är en 
förutsättning för förändring. En reviderad bild av jämställdheten är relevant 
för den politiska debatten om jämställdhet i högskolan. Undersökningar och 
praktiskt jämställdhetsarbete bör fokusera på varför kvinnor inte avancerar el-
ler avancerar långsammare i den akademiska karriären än män. Ytterligare en 
dimension av bilden av akademin som får politiska konsekvenser är att skill-
naderna mellan olika områden är stora. Detta stödjer uppfattningen att hög-
skolan inte bör analyseras som en enhet utan snarare studeras som bestående 
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av olika delar med mycket olika förutsättningar. Olikheterna mellan olika di-
scipliner behöver också beaktas i förändringsarbetet. Receptet på ökad jäm-
ställdhet ser sannolikt olika ut inom t.ex. medicin och samhällsvetenskap. Här 
finns även underlag till vidare forskning i frågan. Vad förklarar att en högre 
andel kvinnor inom samhällsvetenskap lämnar akademin, men en högre andel 
män inom medicin? 

Begreppet jämställdhet blir komplext då frågan om exit ställs. Undersök-
ningsresultatet tyder på att exit från akademin inte kan förklara kvinnors un-
derrepresentation i akademin. Det finns trots det anledning att beakta exit i 
diskussioner om jämställdhet. Andledningen till detta är att om något kön i 
högre utsträckning lämnar akademin efter avlagd doktorsexamen får detta ef-
fekter på könsbalansen i akademin. Det bör dock diskuteras vad exit som mått 
egentligen säger. Handlar det om vilka som gynnas i akademin och därmed är 
kvar eller om vilka som har chanser på en alternativ arbetsmarknad? Vad är 
det åtråvärda, att arbeta inom akademin eller utanför? 

Hirschman argumenterar för att statsvetare i högre utsträckning bör beakta 
exit som ett tänkbart alternativ till protest (Hirschman 1970). Alternativet 
protest (eller voice) innebär att individen väljer att protestera mot och försöka 
förändra istället för att lämna ett missförhållande. Individer kan välja att stan-
na kvar och protestera om de upplever att de har en rimlig chans att nå infly-
tande, men de kan också stanna p.g.a. lojalitet till arbetsplatsen. Eftersom in-
dividers alternativarbetsmarknad i många fall är begränsad (det finns inte 
andra jobb eller de är inte lika intressanta) reduceras möjligheterna till att göra 
exit. Styrkan i protesten dämpas därmed av att det inte finns andra jobb att gå 
till. Enligt Hirschman så påverkas valet att vid en upplevd kvalitetssänkning 
lämna akademin av individens möjlighet att lämna, upplevelse av möjligheten 
att påverka och lojalitet till organisationen. Om det ena könet lämnar akade-
min i högre utsträckning kan det därmed förklaras av att personer har möjlig-
heten att lämna, upplever att de inte kan påverka, ställer högre krav på kvalitet 
eller inte är speciellt lojala till organisationen. Utifrån denna analys skulle den 
ofta högljudda debatten och det stora intresset för frågan om jämställdhet i 
akademin kunna vara ett uttryck för Hirshmans teori om förhållandet mellan 
exit och voice. Kvinnor kan ha en sämre arbetsmarknad än män utanför aka-
demin och eftersom exit då inte alltid är ett alternativ så kanske de är hänvisa-
de till att protestera!  

Som diskuterades i kapitel ett kan exit från akademin ses som både obero-
ende och beroende faktor i förhållande till könsbalans. Det vanligaste är att 
betrakta exit som en orsak till könsobalans i akademin. Det innebär att kvin-
nor lämnar akademin för att den utgör en otrevlig miljö och därför råder det 
könsobalans i akademin. Eftersom kvinnor inte lämnar akademin i högre ut-
sträckning än män så är denna koppling mindre trolig. Detta föranleder ett 
nytt tänkande om exit i förhållande till frågan om jämställdhet i akademin. 
Eftersom det inte finns någon teoretisk förklaring som indikerar att männen 
diskrimineras i akademin tyder resultatet på att männen lämnar akademin för 
att de i högre utsträckning än kvinnor får bättre erbjudanden utifrån. 
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7.2.3 Mängder av metaforer 
Prövningen av de tre metaforerna ger en delvis annorlunda bild av jämställd-
het i akademin. Detta uppmärksammar frågan om metaforer i vetenskapliga 
sammanhang. Området jämställdhet i högskolan kännetecknas av förekoms-
ten av en mängd metaforer (jmf Husu 2001).63 Undersökningen har visat på 
begränsningar hos tre vanliga metaforer som beskriver jämställdhet i högsko-
lan. Detta visar att metaforer bör användas med försiktighet i vetenskapliga 
sammanhang. Även om det handlar om slagkraftiga metaforer som skall illu-
strera situationen i högskolan så är de förenklade bilder av det komplexa fe-
nomen som den akademiska karriären utgör. Metaforerna leder tanken i en 
viss riktning genom att de avser hjälpa till att förstå en företeelse genom att 
presentera en annan företeelse, de visar på likheter mellan A och B och för-
minskar därmed medvetet skillnaderna och komplexiteten. Detta betyder att 
metaforer ger betydelsefulla insikter i ett fenomen samtidigt som de bidrar till 
att förvränga bilden av verkligheten (Morgan 1997:4). Metaforer skiljer sig 
från teorier genom att de medvetet förstärker vissa drag och tonar ner andra, 
teorier strävar istället efter att avbilda verkligheten så bra som möjligt. Meta-
forer har också i större utsträckning normativa inslag, de beskriver därmed 
inte bara hur det är utan gör även en värdering om hur det bör vara (t.ex. en 
läckande pipeline behöver tätas och ett svart hål är något farligt okänt som 
drar till sig all materia och som måste stoppas). Det finns därför anledning att 
i större utsträckning utveckla och uppmärksamma teorier än metaforer om 
jämställdhet i akademin. 

Denna studie har visat att de metaforer som används på området har be-
gränsningar och i vissa fall är missvisande. Man bör därför vara försiktig med 
att koppla ihop metaforer med vetenskap och det är problematiskt när meta-
forer utgör basen för forskning och policy inom högre utbildning. Den av-
smalnande pyramiden saknar en horisontell dimension och det svarta hålet 
har visat sig vara fel. En metafor om akademin som en trappa där kvinnor 
långsammare tar sig upp medan männen tar hissen hade bättre beskrivit situa-
tionen än vad en läckande pipeline gör. Poängen är dock att forskning om 
jämställdhet i akademin inte behöver fler metaforer för att beskriva situatio-
nen utan snarare teorier och hypoteser som går att pröva empiriskt. 

7.3 Studiens begränsningar och förslag på vidare forsk-
ning 
För att undersöka olika faktorers effekter på jämställdhet krävs fortsatta studi-
er. I den här undersökningen har ett första steg tagits för att studera systemets 
roll för könsbalans. Denna studies teoretiska bidrag har främst varit att visa på 
betydelsen av att uppmärksamma systemnivå i studiet av jämställdhet i hög-

––––––––– 
63 Det finns även andra metaforer som ofta används i sammanhanget, t.ex. att kvinnor slår i ett glastak 
eller att akademin präglas av ett kyligt klimat (chilly climate). Dessa är dock mer allmänna metaforer 
om kvinnors karriärmöjligheter och kvinnor i arbetslivet som inte specifikt syftar på akademin. 
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skolan samt hur tillgänglighet, vid sidan av social utjämning, även kan bidra 
till ökad könsbalans. 

Den genomförda undersökningen har flera begränsningar. I denna studie 
har högskolesystemet studerats utan kontroll för andra faktorer. Nästa steg 
skulle kunna vara en undersökning där andra förklaringsfaktorer på systemni-
vå inkluderas. 

Ytterligare en begränsning är att jämställdhet endast har mätts som köns-
balans och exit. Det hade varit önskvärt att även ta in ytterligare aspekter av 
jämställdhet. En sådan aspekt hade kunnat vara löneskillnader. LISA innehål-
ler uppgifter om lön, men inte om arbetad tid varför det är svårt att få ett på-
litligt mått på löneskillnader. Det vore därför intressant med vidare studier 
som gör att man till de mått som här tagits fram även kan lägga ett mått som 
visar storleken på ”löneglappet” mellan könen. För att få klarhet i vad exit från 
akademin egentligen handlar om bör fortsatt forskning på området studera 
vad som händer med de personer som lämnar akademin. Vilka typer av an-
ställningar går de till? Vilken lön får de? Kunskap om löneskillnader hade 
kunnat ge kunskap om huruvida exit är ett steg uppåt eller ett steg neråt i kar-
riären. En sådan undersökning skulle närmare belysa i vilken utsträckning exit 
är ett bra mått på jämställdhet i högskolan. 

Även andra begränsningar i data har utgjort begränsningar. Data som an-
vänds för att undersöka högskolesystemets påverkan på könsbalans (kapitel tre 
och fyra) baseras på offentlig statistik från SCB. Denna statistik brister främst 
i att indelningarna skiljer sig åt mellan grundutbildning å ena sidan, och fors-
karutbildning och personal å andra sidan. Detta gör att det bl.a. inte går att 
mäta hur den geografiska spridningen av högskolan har påverkat horisontell 
könsbalans. Det innebär också att det inte har gått att undersöka hur högsko-
lans differentiering har påverkat könsbalansen i högskolan. Resultatet visade 
att högskolans tillgänglighet i form av ökad omfattning har gett ökad könsba-
lans. Däremot går det inte att säga om det är relaterat till utbudet rent kvanti-
tativt eller om tillgängligheten är inbyggd i den differentiering som skett av 
högskolesystemet. Framtida studier kan därför med fördel inrikta sig på att 
undersöka i vilken utsträckning högskolans differentiering kan förklara den 
ökade könsbalansen. 

Dataunderlaget från SCB innehåller inte heller uppgifter om position i 
akademin. Om sådana uppgifter hade funnits hade det varit möjligt att när-
mare följa mäns och kvinnors akademiska karriärer och därmed få kunskap 
vad som kännetecknar kvinnors fördröjda karriärer. 

Avslutningsvis skulle ett intressant sätt att studera högskolesystemets på-
verkan på jämställdhet vara att undersöka hur olika typer av högskolesystem 
påverkar könsbalansen. En jämförelse mellan olika länders högskolesystem 
skulle möjliggöra för analys av vilka faktorer i ett högskolesystem som har 
främjande effekter på jämställdhet.  

7.3.1 Mot en integrerad analys av jämställdhet i högskolan 
En utveckling av forskningen om jämställdhet i högskolan skulle vara att ana-
lysera kvinnors underrepresentation utifrån både individ-, organisations- och 
systemnivå. Systemnivån kan själv utgöra en förklaring till kvinnors underre-
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presentation i högskolan men systemförklaringar kan också utgöra en ram åt 
andra förklaringar på individ och organisationsnivå.  

Det är inte bara på vilken analysnivå möjliga förklaringar till kvinnors un-
derrepresentation befinner sig som spelar roll utan även huruvida de fokuserar 
faktorer innanför eller utanför akademin. Eftersom det finns kopplingar mel-
lan förändringar i högskolesystemet och könsbalans är det nödvändigt att se 
hur högskolesystemet och omgivningen påverkar jämställdheten i akademin. 
Det är inom området vanligt att söka inomakademiska förklaringar till feno-
men, vilket tyder på att det finns en utbredd syn på högskolan som ett slutet 
system i stället för ett öppet system (jmf Easton 1965). Faran med ett sådant 
synsätt är att det finns en risk för att orsaksförklaringar endast söks inom aka-
demin och att studier missar att se hur förändringar utanför kan påverka hög-
skolan. Exit från akademin har t.ex. betraktats som ett uttryck för situationen 
inom akademin när det kanske i stället borde relateras till situationen utanför 
akademin.  

I kapitel två (tabell 2) presenterades en kategorisering över förklaringar till 
kvinnors underrepresentation i akademin. Utifrån de lärdomar som dragits 
från denna undersökning är det möjligt att presentera en skiss på en integre-
rad analysmodell för att studera jämställdhet i högskolan. En sådan modell 
innehåller både inom- och utomakademiska faktorer samt faktorer på individ-
, organisations- och systemnivå för att kunna förklara hur kvinnor och mäns 
karriärförutsättningar påverkas av faktorer som individuella beslut, familjesitu-
ationen, förhållanden på arbetsplatsen och utformningen av högskolesystemet.  

De olika förklaringarna skulle utgå från högskolesystemets kontext. För att 
förklara individers val i högskolan och vad som sker inom organisationen 
skulle systemets storlek och grad av differentiering beaktas på systemnivå. En 
studie som kombinerar dessa faktorer skulle kunna ge ökad förståelse om vilka 
faktorer som påverkar jämställdhet inom högskolan. Vidare bör resursfördel-
ningen beaktas eftersom fördelning till vissa områden som domineras av det 
ena könet kan påverka jämställdheten i högskolan. Ett mått på resurssprid-
ning hade kunnat tas fram som indikerar om det råder stora skillnader mellan 
områden och i vilken utsträckning dessa korrelerar med könsbalans. 

Med en systemkontext som ram kan sedan den organisatoriska nivån stu-
deras (kategori 2, tabell 2). Att den låga andelen kvinnor i akademin inte kan 
förklaras av att kvinnor lämnar akademin leder sökandet mot andra förklar-
ingar till kvinnors underrepresentation. Resultaten indikerar att processen för 
befordran är viktig eftersom kvinnor stannar kvar i akademin efter disputation 
i högre utsträckning än män men deras andel på de högre positionerna är läg-
re än männens andel. Faktorer som bör finnas med i en analysmodell av jäm-
ställdhet i akademin är faktorer som kan förväntas påverka en persons möjlig-
heter att avancera i akademin t.ex. typ av anställning, och tillgång till forsk-
ningsresurser/forskningstid då dessa faktorer sannolikt påverkar förutsättning-
arna för den akademiska karriären.  

På individnivå skulle både inomakademiska (kategori 1, tabell 2) liksom 
utomakademiska faktorer (kategori 3, tabell 2) studeras. Denna undersökning 
har visat att underrepresentation inte kan förklaras av att kvinnor väljer bort 
akademin. Det betyder inte att individuella val inte spelar någon roll. Efter-
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som det finns skillnader mellan olika områden skulle en analysmodell kunna 
undersöka hur val av utbildningsområde påverkar möjligheter till framtida 
karriär. Undersökningens resultatet ger också indikationer på att familjerela-
tionen, speciellt barn, kan bidra till att förklara kvinnors val.  

Tabell 10. Faktorer i en integrerad analys av jämställdhet i akademin 

 
Analysnivå Förklaringsfaktorer 

Högskolesystemet 
 

 

Omfattning,  
Differentiering 

Spridning  

Resursfördelning 
 

Högskoleorganisationen 

 

 

Typ av anställning 

Resurstillgång 

 

Individnivå 
 

 

Diciplintillhörighet 
Familjesituation 

 

 
En sammanfattning av dessa faktorer visas i tabell 10. En modell som innefat-
tar individ, organisation och systemnivå kan bidra till ökad förståelse för jäm-
ställdhet i högskolan. Eftersom tidigare forskning främst har intresserat sig för 
inomakademiska förklaringar på organisationsnivå skulle en analys enligt ovan 
också innebära att forskningsperspektivet breddas. 

Avslutande kommentarer 
Högskolesystemet påverkar könsbalans (men inte exit) och därmed en viktig 
aspekt av jämställdhet. Det är därför rimligt att systemnivån beaktas vid studi-
er av jämställdhet och inte frikopplas eller ligger diffust utanför. Tron på re-
formers möjlighet att förbättra jämställdheten i akademin kan därmed stärkas. 
Om högskolan blir tillgängligare ökar sannolikt även jämställdheten. Om ut-
gångspunkten är att staten, via konstruktioner av de politiska institutionerna, 
kan påverka sociala normer i samhället (Rothstein 1994:163), så betyder det 
att staten via forsknings- och utbildningssystemet kan förändra jämställdhet i 
högskolan.  

En tydlig trend på högskolans område är skapandet av det s.k. massuniver-
sitetet (Kim 2002b, Trow 1974), vilken innebär att högskolan expanderat till 
att innefatta minst hälften av befolkningen. Martin Trow förutspådde redan 
på 1970-talet hur högskolan skulle komma att expandera till massutbildning 
(Trow 1974). Högskolans omfattning spelar roll, även om det är oklart i vil-
ken utsträckning differentiering ger effekt på könsbalans. I samband med att 
högskolan blir tillgänglig för allt fler förändras den genom att nya områden 
tillförs, i avseende vad som anses vara högskolemässigt och studievillkor för 
studenter. Som diskuterades i avhandlingens inledning så har differentiering-
en av den svenska högskolan främst skett i form av att nya områden har till-
förts. Detta till skillnad från andra länder där det skett en tydligare hierarkisk 
differentiering i form av tillkomsten av lärosäten som inte är forskningsuniver-
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sitet (t.ex. yrkeshögskolor eller fackhögskolor) (Shavit m.fl. 2007, Kim 
2002b). Denna utveckling har enligt vissa forskare bidragit till en paradox. För 
att kunna expandera högskolesystemet och ge utbildning till alla krävs att sy-
stemet differentieras men det kan samtidigt innebära att vissa grupper kanali-
seras till vissa utbildningar eller områden. Effekten blir då att fler får utbild-
ning men att den sociala stratifieringen kvarstår (Brint & Karabel 1989, Lucas 
2001). Dessa idéer kommer från undersökningar om utbildningsexpansion 
och social utjämning. Det är betydligt mindre undersökt i vilken utsträckning 
utbildningsexpansion har betydelse för könsmässig utjämning. Resultatet av 
denna undersökning som undersöker expansionen påverkan på könsbalans vi-
sar ett annat resultat. Om expansionen och differentieringen av den svenska 
högskolan hade inneburit att kvinnor hade kanaliserats till vissa områden (som 
lärarutbildning och vårdutbildning) så borde det ha gett ökad såväl horisontell 
som vertikal könsobalans. Den horisontella könsobalansen hade förväntats 
öka då kvinnorna skulle söka sig till vissa områden. Även den vertikala köns-
obalansen skulle ha förväntats öka eftersom dessa områden som karaktäriseras 
av lägre status också är mindre utbyggda med avseende på forskarutbildning 
och forskning, vilket ger färre möjligheter till anställning. Ingen av dessa för-
väntningar har infriats och denna undersökning indikerar därför att teorier om 
social stratifiering inte enkelt kan överföras på kön. Anledningen till detta kan 
vara att kvinnor, som utgör en underpriviligerad grupp i samhället, inte skall 
ses som en underpriviligerad grupp inom utbildning (Jacobs 1996:160). Efter-
som tillgänglighet på utbildning i Sverige har minskat könsbalansen i högsko-
lan så tycks expansion bidra, om inte till social utjämning, så åtminstone till 
könsmässig utjämning. 

Storleken på högskolesystemet kan spela roll genom att större system är 
mer jämlika, något som kan kopplas till demokrati. Storlek kan också vara re-
levant för jämställdhet genom att ökad storlek ger diversifiering avseende upp-
fattningar, intressen och krav inom systemet (Dahl & Tufte 1973). I jäm-
ställdhetssammanhang diskuteras storlek mindre ofta. Istället är det vanligt att 
tala om betydelsen av andelen kvinnor (Dahlerup 2006, Moss-Kanter 1977, 
Phillips 2000). Enligt teorier om antalets betydelse (vilket egentligen handlar 
om andelens betydelse) ökar jämställdheten när det finns fler kvinnor närva-
rande som kan påverka (Phillips 2000, Moss-Kanter 1977). Enligt Kanter be-
höver kvinnorna utgöra en tillräckligt stor grupp för att de inte skall ses som 
endast representanter för sitt kön (Moss-Kanter 1977), vilket innebär att en 
expansion där kvinnor ökar i antal är en förutsättning för jämställdheten. Fö-
reställningar om andelen kvinnors betydelse kan vara att de när de blir fler 
upphör att vara en minoritetsgrupp (Moss-Kanter 1977) eller att minoriteter i 
större (och därmed mer heterogena) system får lättare att göra sin röst hörd 
(Dahl & Tufte 1973). Å andra sidan ger ökad och ökad heterogenitet även 
ökad sannolikheten för konflikter (Dahl & Tufte 1973). Detta skulle i för-
längningen kunna påverka jämställdheten i akademin negativt genom att fler 
särintressen organiserar sig och konflikter uppstår mellan grupper. Undersök-
ningsresultatet indikerar dock i båda fallen att det inte bara är andelen kvinnor 
som spelar roll för jämställdheten utan även systemets storlek. 
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En annan trend inom dagens högskola är den ökade konkurrensen. Dels har 
konkurrensen om studenter ökat högskolor emellan, dels har konkurrensen 
om doktorandtjänster och forskningsresurser ökat. När resurserna blir begrän-
sade riskerar tillgängligheten att bli mindre vilket kan ha en negativ effekt på 
jämställdheten. Ett sätt att hantera den ökade konkurrensen handlar om att 
uppnå excellens i forskning och undervisning. Detta innebär att lärosäten och 
forskningsmiljöer strävar efter att profilera sig inom de områden där de kan bli 
bäst, för att på så vis få ökad tillgång till forskningsmedel. Hur påverkar en 
sådan utveckling möjligheten till förbättrad jämställdhet utifrån tillgänglig-
hetshypotesen? Profilering kan förväntas påverka den dimension av tillgäng-
lighet som handlar om geografisk spridning, eftersom ett sätt att profilera är 
att slå samman lärosäten med liknande profiler eller koncentrera områden till 
ett fåtal lärosäten. I båda fallen innebär det en geografisk begränsning till färre 
orter än tidigare. Detta skulle enligt tillgänglighetshypotesen minska könsba-
lansen. Dock har den geografiska spridningen, enligt denna undersökning, 
inte påverkat könsbalansen. Begränsningar i doktorandtjänster och begränsade 
forskningsresurser kan emellertid innebära att tillgängligheten och därmed 
könsbalansen blir sämre.  

Sammantaget tycks ändå utvecklingen av högskolan genom expansion ha 
haft positiva effekter på jämställdhet. I ljuset av den ökade konkurrensen och 
utifrån hypotesen om tillgänglighet indikerar resultatet att det är viktigt att de 
förändringar som högskolesystemet genomgår även uppmärksammas utifrån 
en jämställdhetsaspekt.  
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Bilaga 1. Sambandsmått 
 

Det finns flera mått som kan användas för att beräkna samband mellan variab-
ler som rangordnar enheter. I denna undersökning används tau-c, gamma samt 
rho. Tau och gamma är korrelationsmåt som kan användas för att analysera 
samband mellan två variabler som rangordnar enheterna i olika kategorier. Tau 
och gamma beräknas genom att de undersöker om undersökningsenheterna är 
ordnade likvärdigt. För varje enhetspar (t.ex. könsbalans och position i akade-
min) studeras om den enhet som har högst värde på den ena variabel också har 
det på den andra. Tau och gamma räknar fram antalet par där den ena enheten 
har högre värde än den andra på båda variablerna och antalet par där dessa po-
sitioner är ombytta. 

 
Tau-c är ett rangkorrelationsmått som mäter hur konsekvent en ökning av x le-
der till en ökning eller en minskning av y. Tau-c går från -1 till +1: Minusteck-
net betyder att det finns ett negativt samband, vilket innebär att när x ökar så 
minskar y. Ett fullständigt samband (+1 eller -1) betyder att varje gång x ökar 
så ökar y. Måttet baserar sig på skillnaden mellan antalet ”lika” och ”olika” par 
kalkylerade för alla separata observationspar. Formeln för tau-c är: 
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Där P är summan av par som liknar varandra och Q summan av par som inte 
liknar varandra. 

 
 

Formeln för gamma är: 
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Där P är summan av par som liknar varandra och Q summan av cell-par som 
inte liknar varandra. 

 
Skillnaden mellan tau och gamma är att när tau används så tillåts inte två enhe-
ter ha samma värde på ena eller båda variablerna, i så fall bortser tau från dessa. 
Det betyder att tau då inte kan uppnå sitt extremvärde +1 eller -1. 

 
Gamma har istället en fast yttre gräns som alltid är +1 eller -1 oavsett hur 
många gånger det finns sammanfallande värden (bunda ranger) och mäter där-
med mindre strikt än vad tau-c gör. Gamma är därför lämpligt för undersök-



ningar med relativt få kategorier, eftersom de inte har lika många skalsteg och 
därmed stor chans att få många sammanfallande värden (bundra ranger). 

 
Eftersom denna undersökning innehåller få skalsteg är det troligt att flera en-
heter har samma värde och det därmed förekommer bundna ranger. Detta är 
också förklaringen till att tau-c ger ett lägre värde än gamma, eftersom tau-c 
bortser från dessa vilket gamma inte gör. Förenklat skiljer sig måtten åt genom 
att tau-c mäter ett mer strikt rangordningsmönster än vad gamma gör. 

 
Spearmans rho är ett mått på samstämmigheten för två variabler som rangord-
nar enheterna i positioner. Måttet kan därför användas för att analysera sam-
band mellan två kontinuerliga rangordningar, vilket kan utgöras av resultatlistor 
från tävlingar eller rangordningslistor av länder. Rho varierar mellan – 1 och +1. 
0 betyder att det inte finns någon överensstämmelse mellan rangordningarna. 
När rho är +1 så är de båda rangordningarna exakt lika och vid – 1 så är de helt 
motsatta. Spearmans rho är en korrelationskoefficient som är beräknad på ran-
kad data. Formeln för rho är: 
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Där d är skillnaden i rangordning och n är antalet rangordnade observationer. 
Talet 6 är en konstant. 
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Tau-c och gamma 

  Value 

Asymp. Std. 

Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. 

Kendall's tau-c ,105 ,001 71,285 ,000Ordinal by Ordinal 

Gamma ,522 ,006 71,285 ,000

N of Valid Cases 175304     

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

1988 

  

  Value 

Asymp. Std. 

Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. 

Kendall's tau-c ,107 ,001 72,708 ,000Ordinal by Ordinal 

Gamma ,519 ,006 72,708 ,000

N of Valid Cases 179290     

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

1989 

  

  Value 

Asymp. Std. 

Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. 

Kendall's tau-c ,103 ,001 71,781 ,000Ordinal by Ordinal 

Gamma ,513 ,006 71,781 ,000

N of Valid Cases 183814     

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 



 

1990  

  Value 

Asymp. Std. 

Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. 

Kendall's tau-c ,098 ,001 71,809 ,000Ordinal by Ordinal 

Gamma ,517 ,006 71,809 ,000

N of Valid Cases 191999     

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

1991 

  Value 

Asymp. Std. 

Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. 

Kendall's tau-c ,091 ,001 71,154 ,000Ordinal by Ordinal 

Gamma ,510 ,006 71,154 ,000

N of Valid Cases 207591     

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

1992 

  Value 

Asymp. Std. 

Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. 

Kendall's tau-c ,085 ,001 71,968 ,000Ordinal by Ordinal 

Gamma ,511 ,006 71,968 ,000

N of Valid Cases 228567     

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

1993 

   Value 

Asymp. Std. 

Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. 

Kendall's tau-c ,079 ,001 69,973 ,000Ordinal by Ordinal 

Gamma ,489 ,006 69,973 ,000

N of Valid Cases 245221     

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 



 

1994 

  Value 

Asymp. Std. 

Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. 

Kendall's tau-c ,077 ,001 70,233 ,000Ordinal by Ordinal 

Gamma ,482 ,006 70,233 ,000

N of Valid Cases 258946     

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

1995 

  Value 

Asymp. Std. 

Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. 

Kendall's tau-c ,070 ,001 67,262 ,000Ordinal by Ordinal 

Gamma ,456 ,006 67,262 ,000

N of Valid Cases 275570     

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

1996 

  Value 

Asymp. Std. 

Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. 

Kendall's tau-c ,069 ,001 68,632 ,000Ordinal by Ordinal 

Gamma ,454 ,006 68,632 ,000

N of Valid Cases 293213     

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

1997 

  Value 

Asymp. Std. 

Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. 

Kendall's tau-c ,069 ,001 68,087 ,000Ordinal by Ordinal 

Gamma ,443 ,006 68,087 ,000

N of Valid Cases 296751     

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 



 

1998 

  Value 

Asymp. Std. 

Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. 

Kendall's tau-c ,068 ,001 65,155 ,000Ordinal by Ordinal 

Gamma ,408 ,005 65,155 ,000

N of Valid Cases 303003     

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

 

1999 

  Value 

Asymp. Std. 

Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. 

Kendall's tau-c ,067 ,001 65,578 ,000Ordinal by Ordinal 

Gamma ,409 ,005 65,578 ,000

N of Valid Cases 311547     

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

2000 

  Value 

Asymp. Std. 

Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. 

Kendall's tau-c ,067 ,001 66,655 ,000Ordinal by Ordinal 

Gamma ,410 ,005 66,655 ,000

N of Valid Cases 321627     

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

 
 



Bilaga 3 . Horisontell könsbalans (N, eta och eta2) 

Grundutbildning 
 

1960-1976 (1970-1976 från Utbildningsstatistisk årsbok 1980 tabell 7.A.3, 
1960-1969 från Utbildningsstatistisk årsbok 1978 tabell 15.6) 
År N Eta Eta 2 

1960 54522 ,345 ,119 

1961 62427 ,322 ,104 

1962 68618 ,341 ,116 

1963 74750 ,331 ,110 

1964 90448 ,346 ,120 

1965 105681 ,350 ,122 

1966 121445 ,341 ,116 

1967 143932 ,352 ,124 

1968 178619 ,323 ,104 

1969 202019 ,318 ,101 

1970 213190 ,304 ,093 

1971 199739 ,303 ,092 

1972 193209 ,294 ,086 

1973 182319 ,281 ,079 

1974 178079 ,282 ,080 

1975 178431 ,281 ,079 

1976 185878 ,282 ,080 

 



1977-1992 (Uppgifter 1977-1989 från SM serie U, 1990-1992 Bakgrundsma-
terial om högskolan serie U 1991-1993). OBS Höstterminer. 
År N Eta Eta 2 

1977 77446 ,499 ,249 

1978 88413 ,478 ,228 

1979 95351 ,450 ,202 

1980 100371 ,453 ,206 

1981 101547 ,438 ,192 

1982 96127 ,393 ,154 

1983 108145 ,419 ,176 

1984 109775 ,430 ,185 

1985 108892 ,432 ,187 

1986 109829 ,441 ,194 

1987 112187 ,440 ,193 

1988 113819 ,453 ,205 

1989 116207 ,460 ,211 

1990 121983 ,479 ,229 

1991 131888 ,475 ,225 

1992 144669 ,446 ,218 

 

 

1993/94 – 1993-2003 (Statistiska meddelanden serie UF 23) 
År N Eta Eta 2 

93/94 372950 ,340 ,116 

94/95 391410 ,336 ,113 

95/96 415436 ,332 ,110 

96/97 441069 ,326 ,404 

97/98 449661 ,312 ,097 

98/99 459989 ,319 ,096 

99/00 474263 ,305 ,093 

00/01 490066 ,301 ,091 

01/02 523817 ,295 ,087 

02/03 562762 ,295 ,087 

 

 



Forskarutbildning  (Ej publicerade uppgifter om doktorsexaminerade från 
SCB 2004) 
År N Eta Eta 2 

1970 476 ,169 ,029 

1971 553 ,203 ,041 

1972 601 ,419 ,176 

1973 709 ,271 ,074 

1974 957 ,170 ,029 

1975 778 ,225 ,050 

1976 767 ,189 ,036 

1977 786 ,164 ,027 

1978 716 ,420 ,177 

1979 748 ,221 ,049 

1980 806 ,256 ,065 

1981 848 ,227 ,052 

1982 837 ,245 ,060 

1983 911 ,229 ,052 

1984 881 ,264 ,070 

1985 873 ,176 ,031 

1986 907 ,265 ,070 

1987 1059 ,226 ,051 

1988 1054 ,217 ,047 

1989 1050 ,197 ,039 

1990 1095 ,163 ,027 

1991 1180 ,213 ,045 

1992 1279 ,251 ,063 

1993 1251 ,225 ,051 

1994 1504 ,220 ,049 

1995 1520 ,218 ,048 

1996 1719 ,227 ,051 

1997 1764 ,190 ,036 

1998 1929 ,198 ,039 

1999 2148 ,231 ,054 

2000 2176 ,230 ,053 

2001 2410 ,228 ,052 

2002 2476 ,258 ,067 

2003 1555 ,287 ,083 



Personal (Professor, lektor, Forskarassistent, Adjunkt och Särskilda forsknings-
tjänster). Uppgifter från 1990: SCB U23SM9201, SCB 1993-1996 U 23 SM 
9401,9501, 9601,1997-2000 Tabell 3a från SCB (opubl), uppgifter för 1991 
och 1992 finns ej 
 

År N Eta Eta2 

1990 13223 0,278 ,077 

1993 13323 0,288 ,083 

1994 13959 0,289 ,083 

1995 13808 0,286 ,082 

1996 14635 0,28 ,078 

1997 14696 0,271 ,074 

1998 15363 0,29 ,084 

1999 15398 0,286 ,082 

2000 15714 0,297 ,088 

 

 

 



Bilaga 4. Kombinerad vertikal/horisontell könsbalans (N, eta och 
eta2) 
 

År N Vertikalt 

Eta 

Vertikal 

Eta 2 

Horisontell 

Eta 

Horisontellt 

Eta2 

Kombinerat 

Eta 

Kombinerat 

Eta 2 

2001 27709 ,259 ,067 ,343 ,118 ,416 ,173 

2002 29146 ,261 ,068 ,328 108 ,409 ,167 

2003 30482 ,258 ,067 ,325 ,105 ,407 ,166 

2004 30222 ,253 ,064 ,323 ,104 ,402 ,162 

2005 29762 ,246 ,061 ,325 ,105 ,400 ,160 

2006 29902 ,245 ,060 ,322 ,104 ,397 ,158 

 

 





Bilaga 5. Geografisk spridning ( N, tau-c och gamma för nya univer-
sitet och högskolor samt äldre lärosäten) 
 
Nya universitet och högskolor (www.scb.se efterfrågade tabeller och diagram 
(studenter, forskarutbildning) Statistiska medelanden U, UF 23 tabell 4A 
1988-2001 (Personal)) 
 

År N Tau-c Gamma 
1987 33822 ,043 ,427

1988 35639 ,047 ,453

1989 38163 ,045 ,456

1990 40143 ,046 ,466

1991 44909 ,044 ,468

1992 54916 ,039 ,476

1993 61755 ,038 ,461

1994 72646 ,031 ,425

1995 78764 ,028 ,358

1996 89852 ,028 ,391

1997 97357 ,027 ,391

1998 105278 ,030 ,372

1999 125624 ,030 ,362

2000 141627 ,030 ,359

 



 

Äldre lärosäten 
 

(www.scb.se efterfrågade tabeller och diagram (studenter, forskarutbildning) 
Statistiska medelanden U, UF 23 tabell 4A 1988-2001 (Personal)) 
 
 

År N Tau-c Gamma 
1987 145900 ,094 ,461

1988 149221 ,094 ,454

1989 148934 ,093 ,448

1990 151063 ,093 ,458

1991 157042 ,089 ,453

1992 167749 ,084 ,451

1993 182593 ,076 ,428

1994 188698 ,076 ,423

1995 197907 ,071 ,408

1996 208673 ,070 ,402

1997 218459 ,067 ,389

1998 222601 ,067 ,367

1999 221212 ,068 ,385

2000 218929 ,069 ,379

 
 



Bilaga 6. Kodschema exit från akademin 
 
Kodnyckel för kodning till nationellt forskningsämne 
 
KODNYCKEL SUN -nationellt forsk-

ningsämne 

  

 Nationellt forskningsämne Nationellt  

forskningsämnen nr 

SUN 3 

    

 Humaniora och religionsvetenskap 11 172, 174, 173,176, 

177 

 Rättsvetenskap/juridik 12 370, 371, 372 

 Samhällsvetenskap 13 374, 376, 376, 377 

 Matematik 14 Utgår 

 Naturvetenskap (ink matematik) 15 474, 476 

 Teknikvetenskap 16 472, 475 

 Skogs- och jordbruksvetenskap samt 

landskapsplanering 

17 772, 774, 775, 776 

 Medicin 18 670, 675 

 Odontologi 19 671, 676 

 Farmaci 21 673, 677 

 Veterinärmedicin 22 674, 678 

 Ospecificerat 23 Här ingår t.ex. SUN  

478 ospecificerat na-

tur/teknik, 679 ospe-

cificerat medicin samt 

974 (många utländska 

examina), 975 ”ospe-

cificerat doktorsgrad” 

 
Familjesituation 
Familjeställning Civilstånd 

11-16 gifta, sambos med gemensamma barn 

och partnerskap 

1 

Övriga (ensamstående, singlar och sambos 

utan gemensamma barn etc) 

2 

 
 



 
Innanför eller utanför akademin (baserad på sni92) 
Inom akademin 731 Naturvetenskapliga och tekniska FoU-institutioner 

7310 Naturvetenskapliga och tekniska FoU-institutioner 

73101 Naturvetenskapliga FoU- institutioner 

73102 Tekniska FoU-institutioner 

73103 Medicinska FoU-institutioner 

73104 Lantbruksvetenskapliga FoU-institutioner 

73105 Tvärvetenskapl FoU-inst m tyngdp nat.vet o teknik 

732 Samhällsvet o humanistiska FoU-institutioner 

7320 Samhällsvet o humanistiska FoU-institutioner 

73201 Samhällsvetenskapliga FoU- institutioner 

73202 Humanistiska FoU- institutioner 

73203 Tvärvetenskapl FoU-inst m tyngdp sam.vet o humaniora 

803 Universitet och högskolor 

8030 Universitet och högskolor 

80301 Högskolor o institutioner m utbildn f tekniska yrken 

80302 Högsk o inst med utbildn f adm, ekon o sociala yrken 

80303 Högskolor o institutioner m utb f undervisningsyrken 

80304 Högskolor o institutioner med utbildning f vårdyrken 

80305 Högskolor o inst med utb f kultur- o informationsyrken 

80309 Övriga högskolor  

 

Utanför Personer med andra SNI koder än 803, 731, 732 

 
Kön 
1 Man 

2 Kvinna 

 
Barn  
0 Har inga barn eller de har fyllt 18 år 

1 Har barn 10-17 

2 Har barn under 10 år (kan även ha barn över 10) 

 
Disputationsår 
0 Disp före 1992 

2 ”Flera disp” 

 



Bilaga 7. Analyser och underlag för exit kontroll på disputationsko-
hort 1995 
 
 
Andel utanför akademin ett och fem år efter disputation. Disputerade 1995. 
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Andel kvinnor och män innanför respektive utanför akademin. Disputerade 
1995. 
 
År efter 
disp 

År Utanför to-
talt (%) 

Män (%) Kvinnor 
(%) 

1 1996 56,4 59,2 50,6

 1997 57,3 60 51,7

 1998 58,2 61,6 51

 1999 58 61,5 50,7

5 2000 51,6 54,2 46,2

 2001 54,3 56,5 49,9

 2002 52,8 54,9 48,3

 2003 52,3 53,6 49,8

 



Andel av kohort 1995 som har lämnat akademin ett, fem och åtta år efter dis-
putation. Fördelat på nationellt forskningsämne. 
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Andel av kohort 1995 som har lämnat akademin ett år efter disputation. Förde-
lat på nationellt forskningsämne. 
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Andel av kohort 1995 som har lämnat akademin fem år efter disputation. För-
delat på nationellt forskningsämne. 
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Andel av kohort 1995 som har lämnat akademin åtta år efter disputation. För-
delat på nationellt forskningsämne. 
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Andel utanför akademin 1996-2003. Kohort 1995. 
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Andel exit per kön och år 

 

Alla 

Utanfor_96  

Kon Andel N Std. Deviation 

Man ,5924 871 ,49167

kvinna ,5060 419 ,50056

Total ,5643 1290 ,49604

   

Utanfor_97  

Kon Andel N Std. Deviation 

Man ,5998 867 ,49023

kvinna ,5168 416 ,50032

Total ,5729 1283 ,49485

  

Utanfor_98  

Kon Andel N Std. Deviation 

Man ,6164 868 ,48655

kvinna ,5097 412 ,50051

Total ,5820 1280 ,49342

  

Utanfor_99  

Kon Andel N Std. Deviation 

Man ,6154 858 ,48679

kvinna ,5073 410 ,50056

Total ,5804 1268 ,49368

   

Utanfor_00  

Kon Andel N Std. Deviation 

Man ,5420 845 ,49853

kvinna ,4615 403 ,49914

Total ,5160 1248 ,49994

 



Utanfor_01  

Kon Andel N Std. Deviation 

Man ,5646 836 ,49611

kvinna ,4988 403 ,50062

Total ,5432 1239 ,49833

   

Utanfor_02  

Kon Andel N Std. Deviation 

Man ,5492 834 ,49788

kvinna ,4825 400 ,50032

Total ,5276 1234 ,49944

   

Utanfor_03  

Kon Andel N Std. Deviation 

Man ,5356 829 ,49903

kvinna ,4975 400 ,50062

Total ,5232 1229 ,49967

 
 

Andel exit per kön och år fördelat på nationellt forskningsområde 

 

1996 (ett år efter disputation) 

Utanfor_96  

Kon Andel N Std. Deviation 

Man ,4500 60 ,50169

kvinna ,3611 36 ,48714

Total ,4167 96 ,49559

a  Natfo = Humrel 

 

Utanfor_96  

Kon Andel N Std. Deviation 

Man ,3535 99 ,48050

kvinna ,3333 63 ,47519

Total ,3457 162 ,47706

a  Natfo = Sam 

 

 



Utanfor_96  

Kon Andel N Std. Deviation 

Man ,5029 173 ,50144

kvinna ,4674 92 ,50167

Total ,4906 265 ,50086

a  Natfo = naturvet 

  

Utanfor_96  

Kon Andel N Std. Deviation 

Man ,6392 255 ,48117

kvinna ,6842 38 ,47107

Total ,6451 293 ,47932

a  Natfo = Teknik 

  

Utanfor_96  

Kon Andel N Std. Deviation 

Man ,7773 229 ,41697

kvinna ,6000 165 ,49139

Total ,7030 394 ,45750

a  Natfo = Medicin 

 

2000 (fem år efter disputation) 

  

Utanfor_00  

Kon Andel N Std. Deviation 

Man ,3607 61 ,48418

kvinna ,2778 36 ,45426

Total ,3299 97 ,47262

a  Natfo = Humrel 

 

  

Utanfor_00  

Kon Andel N Std. Deviation 

Man ,2887 97 ,45549

kvinna ,2258 62 ,42153

Total ,2642 159 ,44227

a  Natfo = Sam 



Utanfor_00  

Kon Andel N Std. Deviation 

Man ,4400 175 ,49781

kvinna ,4302 86 ,49801

Total ,4368 261 ,49694

a  Natfo = naturvet 

  

Utanfor_00  

Kon Andel N Std. Deviation 

Man ,5650 246 ,49676

kvinna ,5556 36 ,50395

Total ,5638 282 ,49679

a  Natfo = Teknik 

  

Utanfor_00  

Kon Andel N Std. Deviation 

Man ,7570 214 ,42990

kvinna ,5912 159 ,49317

Total ,6863 373 ,46461

a  Natfo = Medicin 

 

2003 (åtta år efter disputation) 

Utanfor_03  

Kon Andel N Std. Deviation 

Man ,3621 58 ,48480

kvinna ,3889 36 ,49441

Total ,3723 94 ,48602

a  Natfo = Humrel 

  

Utanfor_03  

Kon Andel N Std. Deviation 

Man ,2526 95 ,43683

kvinna ,2097 62 ,41040

Total ,2357 157 ,42577

a  Natfo = Sam 

  



Utanfor_03  

Kon Andel N Std. Deviation 

Man ,4571 175 ,49959

kvinna ,4535 86 ,50075

Total ,4559 261 ,49901

a  Natfo = naturvet 

 

Utanfor_03  

Kon Andel N Std. Deviation 

Man ,5353 241 ,49979

kvinna ,6111 36 ,49441

Total ,5451 277 ,49886

a  Natfo = Teknik 

 

Utanfor_03  

Kon Andel N Std. Deviation 

Man ,7678 211 ,42326

kvinna ,6410 156 ,48124

Total ,7139 367 ,45256

a  Natfo = Medicin 





Bilaga 8. Regressionsanalyser orsak till exit 

 

Förteckning över variabler: 

 

Kon =  Kön 

BarnXX=   Barn 

CivilstandXX= civilstånd 

AlderXX=   Ålder 

Dispål_X=   Antal år efter disputation 

 

Exit 1993 

 

Alla 

N 17289 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Kon 
-,046 ,038 1,436 1 ,231 ,955 

  Barn93 ,044 ,022 3,896 1 ,048 1,045 

  Civilstand93 -,013 ,044 ,088 1 ,767 ,987 

  Alder93 ,017 ,003 39,889 1 ,000 1,017 

  dispål_1 ,024 ,005 28,078 1 ,000 1,024 

  Constant -,709 ,161 19,385 1 ,000 ,492 

a  Variable(s) entered on step 1: Kon, Barn93, Civilstand93, Alder93, dispål_1. 

 

Sammanfattning av modellen 

 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 23554,967(a) ,006 ,009

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 



Män 

N 13720 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Barn93 
,037 ,026 2,088 1 ,148 1,038 

  Civilstand93 -,051 ,052 ,959 1 ,328 ,950 

  Alder93 ,019 ,003 39,700 1 ,000 1,019 

  dispål_1 ,017 ,005 10,036 1 ,002 1,017 

  Constant -,729 ,180 16,485 1 ,000 ,482 

a  Variable(s) entered on step 1: Barn93, Civilstand93, Alder93, dispål_1. 

 

Sammanfattning av modellen 

 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 18666,966(a) ,006 ,008

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

Kvinnor 

N 3569 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Barn93 
,051 ,047 1,156 1 ,282 1,052 

  Civilstand93 ,089 ,082 1,163 1 ,281 1,093 

  Alder93 ,008 ,006 2,085 1 ,149 1,008 

  dispål_1 ,042 ,009 24,156 1 ,000 1,043 

  Constant -,746 ,309 5,845 1 ,016 ,474 

a  Variable(s) entered on step 1: Barn93, Civilstand93, Alder93, d  

 

Sammanfattning av modellen 

 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 4877,283(a) ,009 ,012

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 

 



Exit 1994 

 

Alla 

N 18434 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Kon 
-,041 ,037 1,244 1 ,265 ,960 

  Barn94 ,075 ,022 11,939 1 ,001 1,078 

  Civilstand94 ,019 ,042 ,203 1 ,653 1,019 

  Alder94 ,017 ,003 45,429 1 ,000 1,018 

  dispål_2 ,007 ,004 3,023 1 ,082 1,007 

  Constant -,611 ,154 15,671 1 ,000 ,543 

a  Variable(s) entered on step 1: Kon, Barn94, Civilstand94, Alder94, dispål_2. 

 

Sammanfattning av modellen 

 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 25110,259(a) ,004 ,006

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 

 

Män 

N 14461 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Barn94 
,045 ,025 3,197 1 ,074 1,046 

  Civilstand94 -,041 ,050 ,671 1 ,413 ,960 

  Alder94 ,017 ,003 34,485 1 ,000 1,018 

  dispål_2 ,003 ,005 ,436 1 ,509 1,003 

  Constant -,514 ,173 8,786 1 ,003 ,598 

a  Variable(s) entered on step 1: Barn94, Civilstand94, Alder94, dispål_2. 

 



Sammanfattning av modellen 

 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 19672,757(a) ,004 ,005

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 

Kvinnor 

N 3973 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Barn94 
,164 ,046 12,951 1 ,000 1,178 

  Civilstand94 ,164 ,078 4,455 1 ,035 1,179 

  Alder94 ,017 ,005 9,968 1 ,002 1,017 

  dispål_2 ,015 ,007 4,580 1 ,032 1,015 

  Constant -1,016 ,291 12,175 1 ,000 ,362 

a  Variable(s) entered on step 1: Barn94, Civilstand94, Alder94, dispål_2. 

 

Sammanfattning av modellen 

 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 5427,693(a) ,007 ,009

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 



Exit 1995 

 

Alla 

N 19490 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Kon 
-,142 ,035 16,337 1 ,000 ,867 

  Barn95 ,071 ,021 10,973 1 ,001 1,073 

  Civilstand95 ,042 ,041 1,042 1 ,307 1,043 

  Alder95 ,011 ,003 19,158 1 ,000 1,011 

  dispål_3 ,003 ,004 ,821 1 ,365 1,003 

  Constant -,120 ,149 ,651 1 ,420 ,886 

a  Variable(s) entered on step 1: Kon, Barn95, Civilstand95, Alder95, dispål_3. 

  

Sammanfattning av modellen 

 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 26357,808(a) ,003 ,004

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 

Män 

N 15151 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Barn95 
,059 ,025 5,855 1 ,016 1,061 

  Civilstand95 ,010 ,049 ,045 1 ,832 1,010 

  Alder95 ,013 ,003 19,864 1 ,000 1,013 

  dispål_3 -,002 ,004 ,278 1 ,598 ,998 

  Constant -,251 ,169 2,208 1 ,137 ,778 

a  Variable(s) entered on step 1: Barn95, Civilstand95, Alder95, dispål_3. 

 



Sammanfattning av modellen 

 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 20407,838(a) ,002 ,002

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 

Kvinnor 

N 4339 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Barn95 
,100 ,044 5,079 1 ,024 1,105 

  Civilstand95 ,121 ,075 2,632 1 ,105 1,129 

  Alder95 ,005 ,005 1,136 1 ,286 1,005 

  dispål_3 ,016 ,007 5,837 1 ,016 1,016 

  Constant -,392 ,279 1,967 1 ,161 ,676 

a  Variable(s) entered on step 1: Barn95, Civilstand95, Alder95, dispål_3. 

 

Sammanfattning av modellen 

 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 5941,859(a) ,003 ,004

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 



Exit 1996 

 

Alla 

N 20654 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Kon 
-,163 ,034 23,160 1 ,000 ,850 

  Barn96 ,059 ,021 8,138 1 ,004 1,061 

  Civilstand96 ,023 ,039 ,357 1 ,550 1,024 

  Alder96 ,007 ,002 7,504 1 ,006 1,007 

  dispål_4 ,008 ,004 4,545 1 ,033 1,008 

  Constant ,073 ,143 ,259 1 ,611 1,076 

a  Variable(s) entered on step 1: Kon, Barn96, Civilstand96, Alder96, dispål_4. 

 

Sammanfattning av modellen 

 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 28019,214(a) ,003 ,004

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 

Män 

N 15936 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Barn96 
,043 ,024 3,243 1 ,072 1,044 

  Civilstand96 -,037 ,047 ,631 1 ,427 ,963 

  Alder96 ,010 ,003 11,379 1 ,001 1,010 

  dispål_4 -,002 ,004 ,124 1 ,725 ,998 

  Constant -,050 ,163 ,093 1 ,760 ,951 

a  Variable(s) entered on step 1: Barn96, Civilstand96, Alder96, dispål_4. 

 



Sammanfattning av modellen 

 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 21527,819(a) ,001 ,002

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 

Kvinnor 

N 4718 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Barn96 
,092 ,043 4,583 1 ,032 1,096 

  Civilstand96 ,170 ,071 5,693 1 ,017 1,185 

  Alder96 -,002 ,005 ,124 1 ,725 ,998 

  dispål_4 ,028 ,006 19,073 1 ,000 1,029 

  Constant -,263 ,265 ,981 1 ,322 ,769 

a  Variable(s) entered on step 1: Barn96, Civilstand96, Alder96, dispål_4. 

 

Sammanfattning av modellen 

 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 6469,122(a) ,006 ,008

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 



Exit 1997 

 

Alla 

N 21925 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Kon 
-,173 ,032 28,422 1 ,000 ,841 

  Barn97 ,034 ,020 2,847 1 ,092 1,035 

  Civilstand97 ,017 ,038 ,201 1 ,654 1,017 

  Alder97 ,002 ,002 ,849 1 ,357 1,002 

  dispål_5 ,003 ,004 ,972 1 ,324 1,003 

  Constant ,371 ,138 7,245 1 ,007 1,449 

a  Variable(s) entered on step 1: Kon, Barn97, Civilstand97, Alder97, dispål_5. 

 

Sammanfattning av modellen 

 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 29771,372(a) ,000 ,001

a  Estimation terminated at iteration number 2 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 

Män 

N  16735 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Barn97 
,015 ,023 ,423 1 ,516 1,015 

  Civilstand97 -,034 ,045 ,553 1 ,457 ,967 

  Alder97 ,006 ,003 4,926 1 ,026 1,006 

  dispål_5 -,008 ,004 3,457 1 ,063 ,992 

  Constant ,195 ,158 1,533 1 ,216 1,215 

a  Variable(s) entered on step 1: Barn97, Civilstand97, Alder97, dispål_5. 

 



Sammanfattning av modellen 

 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 22597,292(a) ,000 ,001

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 

Kvinnor 

N 5190 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Barn97 
,081 ,041 3,893 1 ,048 1,085 

  Civilstand97 ,135 ,068 3,970 1 ,046 1,144 

  Alder97 -,007 ,005 2,398 1 ,121 ,993 

  dispål_5 ,028 ,006 19,578 1 ,000 1,028 

  Constant ,061 ,251 ,060 1 ,807 1,063 

a  Variable(s) entered on step 1: Barn97, Civilstand97, Alder97, dispål_5. 

 

Sammanfattning av modellen 

 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 7116,148(a) ,005 ,007

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 



Exit 1998 

 

Alla 

N 23195 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Kon 
-,221 ,031 50,033 1 ,000 ,801 

  Barn98 ,001 ,020 ,005 1 ,943 1,001 

  Civilstand98 -,022 ,036 ,364 1 ,547 ,978 

  Alder98 -,003 ,002 2,253 1 ,133 ,997 

  dispål_6 ,008 ,004 4,996 1 ,025 1,008 

  Constant ,734 ,132 30,804 1 ,000 2,084 

a  Variable(s) entered on step 1: Kon, Barn98, Civilstand98, Alder98, dispål_6. 

 

Sammanfattning av modellen 

 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 31429,844(a) ,003 ,004

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 

Män 

N 17549 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Barn98 
-,013 ,023 ,330 1 ,566 ,987 

  Civilstand98 -,050 ,044 1,275 1 ,259 ,952 

  Alder98 ,002 ,003 ,560 1 ,454 1,002 

  dispål_6 -,006 ,004 1,684 1 ,194 ,994 

  Constant ,426 ,153 7,780 1 ,005 1,531 

a  Variable(s) entered on step 1: Barn98, Civilstand98, Alder98, dispål_6. 

 



Sammanfattning av modellen 

 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 23644,110(a) ,000 ,000

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 

Kvinnor 

N 5646 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Barn98 
,039 ,039 ,973 1 ,324 1,040 

  Civilstand98 ,042 ,064 ,428 1 ,513 1,043 

  Alder98 -,015 ,004 11,540 1 ,001 ,986 

  dispål_6 ,036 ,006 32,382 1 ,000 1,037 

  Constant ,486 ,238 4,182 1 ,041 1,626 

a  Variable(s) entered on step 1: Barn98, Civilstand98, Alder98, dispål_6. 

  

Sammanfattning av modellen 

 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 7749,959(a) ,007 ,009

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 



Exit 1999 

 

Alla 

N 24883 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Kon 
-,258 ,030 74,398 1 ,000 ,773 

  Barn99 ,022 ,019 1,298 1 ,255 1,022 

  Civilstand99 ,004 ,035 ,014 1 ,907 1,004 

  Alder99 -,003 ,002 2,495 1 ,114 ,997 

  dispål_7 ,004 ,004 1,200 1 ,273 1,004 

  Constant ,763 ,126 36,641 1 ,000 2,146 

a  Variable(s) entered on step 1: Kon, Barn99, Civilstand99, Alder99, dispål_7. 

 

Sammanfattning av modellen 

 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 33726,458(a) ,003 ,005

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 

 

Män 

N 18591 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Barn99 
,009 ,022 ,153 1 ,696 1,009 

  Civilstand99 -,030 ,042 ,517 1 ,472 ,970 

  Alder99 ,002 ,003 ,933 1 ,334 1,002 

  dispål_7 -,011 ,004 6,076 1 ,014 ,989 

  Constant ,406 ,146 7,685 1 ,006 1,500 

a  Variable(s) entered on step 1: Barn99, Civilstand99, Alder99, dispål_7. 

 



Sammanfattning av modellen 

 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 25034,503(a) ,000 ,001

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 

Kvinnor 

N 6292 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Barn99 
,052 ,038 1,887 1 ,170 1,053 

  Civilstand99 ,079 ,061 1,699 1 ,192 1,082 

  Alder99 -,015 ,004 14,390 1 ,000 ,985 

  dispål_7 ,032 ,006 27,186 1 ,000 1,033 

  Constant ,468 ,223 4,408 1 ,036 1,597 

a  Variable(s) entered on step 1: Barn99, Civilstand99, Alder99, dispål_7. 

 

Sammanfattning av modellen 

  

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 8652,468(a) ,006 ,008

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 

 



Exit 2000 

 

Alla 

N 33519 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Kon 
-,128 ,025 26,039 1 ,000 ,880 

  Barn00 ,077 ,016 22,381 1 ,000 1,080 

  Civilstand00(1) -,062 ,029 4,490 1 ,034 ,940 

  Alder00 ,013 ,001 87,090 1 ,000 1,013 

  dispål_8 ,005 ,003 2,284 1 ,131 1,005 

  Constant -,295 ,076 14,842 1 ,000 ,745 

a  Variable(s) entered on step 1: Kon, Barn00, Civilstand00, Alder00, dispål_8. 

 

Sammanfattning av modellen 

 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 45866,762(a) ,004 ,006

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 

Män 

N 24623 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Barn00 
,060 ,019 9,618 1 ,002 1,061 

  Civilstand00(1) -,039 ,036 1,199 1 ,274 ,961 

  Alder00 ,015 ,002 74,693 1 ,000 1,015 

  dispål_8 -,007 ,004 3,818 1 ,051 ,993 

  Constant -,377 ,079 22,992 1 ,000 ,686 

a  Variable(s) entered on step 1: Barn00, Civilstand00, Alder00, dispål_8. 

 



Sammanfattning av modellen 

 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 33598,074(a) ,003 ,004

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 

Kvinnor 

N 8896 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Barn00 
,116 ,031 13,881 1 ,000 1,122 

  Civilstand00(1) -,106 ,051 4,332 1 ,037 ,900 

  Alder00 ,012 ,003 18,534 1 ,000 1,012 

  dispål_8 ,028 ,005 27,617 1 ,000 1,028 

  Constant -,676 ,134 25,591 1 ,000 ,509 

a  Variable(s) entered on step 1: Barn00, Civilstand00, Alder00, dispål_8. 

  

Sammanfattning av modellen 

 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 12237,027(a) ,007 ,009

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 



Exit 2001 

 

Alla 

N 33166 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Kon 
-,110 ,025 18,923 1 ,000 ,896 

  Barn01 ,065 ,017 14,836 1 ,000 1,067 

  Civilstand01(1) -,068 ,029 5,335 1 ,021 ,935 

  Ålder01 ,006 ,001 19,102 1 ,000 1,007 

  dispål_9 ,017 ,003 23,036 1 ,000 1,017 

  Constant -,048 ,082 ,346 1 ,556 ,953 

a  Variable(s) entered on step 1: Kon, Barn01, Civilstand01, Ålder01, dispål_9. 

 

Sammanfattning av modellen 

 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 45194,446(a) ,003 ,003

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 

Män 

N 24360 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Barn01 
,039 ,020 3,932 1 ,047 1,040 

  Civilstand01(1) -,036 ,036 ,987 1 ,320 ,965 

  Ålder01 ,009 ,002 25,415 1 ,000 1,009 

  dispål_9 ,003 ,004 ,576 1 ,448 1,003 

  Constant -,145 ,085 2,942 1 ,086 ,865 

a  Variable(s) entered on step 1: Barn01, Civilstand01, Ålder01, dispål_9. 

 



Sammanfattning av modellen 

 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 33099,022(a) ,001 ,002

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 

Kvinnor 

N 8806 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Barn01 
,122 ,032 14,185 1 ,000 1,130 

  Civilstand01(1) -,141 ,051 7,649 1 ,006 ,868 

  Ålder01 ,002 ,003 ,495 1 ,482 1,002 

  dispål_9 ,041 ,006 47,256 1 ,000 1,042 

  Constant -,277 ,146 3,610 1 ,057 ,758 

a  Variable(s) entered on step 1: Barn01, Civilstand01, Ålder01, dispål_9. 

 

Sammanfattning av modellen 

  

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 12058,086(a) ,007 ,009

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 



Exit 2002 

 

Alla 

N 32768 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Kon 
-,128 ,025 25,448 1 ,000 ,880 

  Barn02 ,053 ,017 9,219 1 ,002 1,054 

  Civilstand02(1) -,063 ,029 4,664 1 ,031 ,939 

  ålder02 ,004 ,002 5,955 1 ,015 1,004 

  dispå_10 ,025 ,004 39,066 1 ,000 1,025 

  Constant ,011 ,087 ,017 1 ,897 1,011 

a  Variable(s) entered on step 1: Kon, Barn02, Civilstand02, ålder02, dispå_10. 

 

Sammanfattning av modellen 

 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 44701,234(a) ,003 ,004

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 

Män 

N 24083 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Barn02 
,027 ,020 1,694 1 ,193 1,027 

  Civilstand02(1) -,026 ,036 ,533 1 ,465 ,974 

  ålder02 ,005 ,002 9,228 1 ,002 1,005 

  dispå_10 ,011 ,005 4,878 1 ,027 1,011 

  Constant -,068 ,091 ,565 1 ,452 ,934 

a  Variable(s) entered on step 1: Barn02, Civilstand02, ålder02, dispå_10. 

  



Sammanfattning av modellen 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 32762,275(a) ,001 ,001

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 

Kvinnor 

N 8685 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Barn02  
,112 ,034 10,801 1 ,001 1,118 

  Civilstand02(1) -,143 ,051 7,884 1 ,005 ,866 

  ålder02 ,001 ,003 ,045 1 ,832 1,001 

  dispå_10 ,050 ,007 54,173 1 ,000 1,052 

  Constant -,331 ,157 4,430 1 ,035 ,718 

a  Variable(s) entered on step 1: Barn02, Civilstand02, ålder02, dispå_10. 

 

Sammanfattning av modellen 

 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 11908,230(a) ,008 ,010

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 

Exit 2003 

 

Alla 

N 32575 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Kon 
-,096 ,026 14,233 1 ,000 ,908 

  Barn03 ,077 ,018 18,177 1 ,000 1,080 

  Civilstand03(1) -,070 ,029 5,767 1 ,016 ,932 

  Ålder03 ,006 ,002 15,419 1 ,000 1,006 

  dispå_11 ,033 ,005 49,849 1 ,000 1,033 

  Constant -,239 ,093 6,641 1 ,010 ,787 

a  Variable(s) entered on step 1: Kon, Barn03, Civilstand03, Ålder03, dispå_11. 



Sammanfattning av modellen 

 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 44350,919(a) ,003 ,004

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 

 

Mä 

N 23917 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Barn03 
,054 ,021 6,641 1 ,010 1,056 

  Civilstand03(1) -,057 ,036 2,513 1 ,113 ,945 

  Ålder03 ,009 ,002 23,152 1 ,000 1,009 

  dispå_11 ,015 ,006 6,411 1 ,011 1,015 

  Constant -,275 ,098 7,892 1 ,005 ,760 

a  Variable(s) entered on step 1: Barn03, Civilstand03, Ålder03, dispå_11. 

 

Sammanfattning av modellen 

 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 32486,413(a) ,002 ,002

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 

Kvinnor 

N 8658 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Barn03 
,129 ,036 13,194 1 ,000 1,138 

  Civilstand03(1) -,106 ,051 4,330 1 ,037 ,900 

  Ålder03 ,001 ,003 ,166 1 ,683 1,001 

  dispå_11 ,065 ,008 67,527 1 ,000 1,067 

  Constant -,528 ,170 9,644 1 ,002 ,590 

a  Variable(s) entered on step 1: Barn03, Civilstand03, Ålder03, dispå_11. 

 



Sammanfattning av modellen 

 

Step 

-2 Log likeli-

hood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 11827,560(a) ,009 ,012

a  Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. 
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