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Några fakta om ”feminiseringen” av
högre utbildning i Sverige
• 60% av 321.000 studenter är
kvinnor, 65% av de utexaminerade
kvinnor
• Kvinnor presterar bättre men……
• …män etablerar sig snabbare på
arbetsmarknaden
• …nästan 50% av forskarstuderande
är kvinnor, 51% av doktorsexamina
tagna av kvinnor
• …andelen kvinnor med
doktorsexamen som blir professorer
lägre än andelen män, men……
• ”the leaky pipe-line” är en myt

Några fakta om ”feminiseringen” av högre utbildning i
Sverige
•

70 000 personer anställda inom
högskolesektorn (51% kvinnor, 49% män)

•

4500 professors (24% kvinnor)


•

Men 43 % kvinnliga rektorer!



•

10 % snittet i EU
Studie som visar att detta är ett resultat av
genusmedvetna rekryteringsprocesser

Kraftiga variationer mellan olika fält







•
•

Just över snittet i EU

Teknik/matematik 10%
Naturvetenskap 16%
Medicin 22%
Samhällsvetenskap 24%
Humaniora 32%
Vårdvetenskap 56%.

MAH 34 %, LTU 17%,
KTH 10 %, Chalmers 8%

Development at LTU
Senior lecturers
1994 % men,
% women
2002 77 % men, 23% women
2005 74% men, 26% women
2006 73% men, 27% women
2007 72 % men, 28% women
2008 68% men, 32% women
2009 63% men, 36% women
2010 61% men, 39% women
2012 61 % men, 39% women
2013 61 % men, 39% women

Professors
1994 100% men, 0% women
2002 96% men, 4% women
2005 92% men, 8% women
2006 90% men, 10%women
2007 88% men, 12%women
2008 87% men, 13% women
2009 84% men, 16% women
2010 86% men, 14% women
2012 83% men, 17% women
2013 83% men, 17% women

LTU
83%men
17% women

Professors
61% men, 39 % women

Senior lecturers
65% men, 35% women

PhD students
55 % women , 45% men

Lecturers

Challenges at LTU


Vertical segregation
 17 % of professors are women
 0 % of the scientific directors of areas of
excellence in research and innovation are
women
 Increase the number of women at higher
academic positions



Horisontal segregation
 Women are found within areas with less
research funding (education, health, social
sciences, humanities)
 Men within disciplines with larger
possibilities of obtaining external research
funding, leading to better prerequisites for
academic advancement
 Increase the number of women within
engineering and ICT
 Challenge and transform stereotypical norms
and gendered conceptions

Varför så få kvinnor?
•

Vanliga argument:
– geografiskt läge (gruva, stål, massa- och
papper), tekniskt tillämpad profil
– ”Det finns inga kvinnor”

•

Resultat från våra tidigare studier:
– lättare för män att få tillgång till viktiga
sponsorer, nätverk och därmed till
forskningsfinansiering
– kvinnor och män behandlas och värderas
olika
– informell och subjektiv rekryteringsprocess
– begränsar sitt sökande till den lilla grupp
man känner (som sällan innehåller kvinnor)
– ”kronprinsfenomenet” är vanligt (dvs.
homosocial reproduktion)
– kvinnor hamnar i ”undervisningsfällan”
– de få kvinnorna förväntas dessutom ”fixa”
jämställdheten

Varför är jämställdhet i akademin så svårt?
 Jämställdhet vs. Meritokrati
•

Representativ rättvisa vs. resurser
fördelade baserat på meriter,
peer-reviews

 Jämställdhetsparadoxen…
•

Ett litet antal kvinnor förväntas
”fixa” jämställdhet, kvinnor både
”problem” och ”lösning”
• överutnyttjas för att få jämn
könsfördelning i interna projekt och
arbetsgrupper, administrativa
uppdrag, ledaruppdrag mm
• Leder till lokal jämställdhet, men
ändrar inte stukturer/kulturer på
övergripande nivå

•

Männen lämnas i fred att meritera
sig och går snabbt förbi sina
kvinnliga kolleger

Vad har LTU gjort hittills?

– ett urval av jämställdhetsåtgärder
1980-90 – fokus på att rekrytera kvinnor till teknikutbildningar
•
•
•
•

Tekniskt basår
Civilingenjörsprogram som lockar kvinnor
Öppen ingång, datateknisk ingång för tjejer
Teknikens hus (1988) – flickor och teknik

1990-talet– fokus vidgat till forskarutbildning och forskning
•
•

Professurer i genus och teknik, människa-maskin med inriktning mot genusforskning
Forskarskola för kvinnor (på teknisk fakultet)
•
•

första omgången 1995-1998
den fjärde omgången avslutad (båda fakulteterna)

00-talet – fokus på att öka antalet kvinnor på akademiska positioner
•
•
•
•
•

Ledarutvecklingsprogram,
Mentorsprogram
Handledarutbildning med genusinslag
Nätverk, IDAS-projektet
Flera omgångar docent- och professorsmeriteringsstöd för kvinnor

2010-talet – forskning om jämställdhetsåtgärder
•
•
•
•

Daring gender – akademiskt entreprenörskap (Vinnova)
Genusmedveten kompetensförsörjning (Delegationen för jämställdhet i högskolan)
Strategisk forsknings- och innovationsagenda för gruvindustrin (Vinnova)
Genovate (FP7)

2015 – Back to basics?
•

Hur ska vi locka flickor till datateknik?

Genusmedveten kompetensförsörjning vid LTU
•

Finansierat av Delegationen för jämställdhet i högskolan och FP7 (Science
in society)

•

Syfte att påverka den ojämna könsfördelningen på högre tjänster och
befattningar inom högskolan ...
– genom att utveckla och implementera en genusmedveten och hållbar
kompetensförsörjningsprocess vid Luleå tekniska universitet (LTU)

•

Genusmedvetenhet för en mer kvalitetssäkrad och hållbar
kompetensförsörjningsprocess
– och en möjlighet att rekrytera den högsta kompetensen till LTU

• Förändringar på strukturell och kulturell nivå
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Vår ansats
• Särskilda åtgärder för kvinnor kan
vara nödvändiga, åtminstone på kort
sikt
– men antyder att kvinnor är ”svagare” och ”i
behov” av åtgärder
– och därför riskerar de att stärka och reproducera
rådande strukturer
– dessutom är det tveksamt om åtgärder på
individuell nivå ger någon hållbar effekt

• Viktigt att också arbeta med att
ändra våra sätt att göra kön

– Organisationer, processer och praktiker är könade
– Könsskillnader resultat av sociala konstruktioner
– Om vi kan identifiera det sätt på vilket
organisationspraktiker producerar ojämställdhet,
så kan de bli föremål för experimentering och
förändring
•
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Interaktiv metod
•

Kompetensförsörjningsprocessen – ett
system
– som projektteamet utvecklade
tillsammans med aktörerna

•

Aktörer – de som är inblandade i
rekryterings- och befordringsprocesser
vid LTU
– prorektor, prefekter, ledningsgrupper,
rekryteringsgrupper, administratörer
och andra som arbetar med processen
på ämnes- avdelnings- och
institutionsnivå
– ledamöter i anställningsnämnder som
ger underlag för beslut
– ledning och handläggare inom HRfunktionen

•

Särskilt fokus på rekrytering av
professorer/ämnesföreträdare
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•

Kartläggning och analys
–
–

–

•

Genomgång och analys av tidigare jämställdhetsåtgärder vid LTU
Kartläggning och beskrivning av befordrings- och rekryteringsprocesser
•
•
•

HR-funktionen
Forskningsämnen/institutioner
Anställningsnämnder

•

Observationer av fyra möten i rekryteringsgrupp

•

med lärare (17 st.)

•

vid sammanträden anställningsnämnder (17 st.)

Rekrytering av professor/ämnesföreträdare ”från ax till limpa”

–

Intervjuer om kompetensförsörjningsprocessen

–

Observationer

Gemensamt lärande i interaktiva aktiviteter
–
–
–

•

Seminarier om genus i akademin
Workshops med HR-avdelningen, anställningsnämnder, prorektor, prefekter, ledningsgrupper
Workshops med personas i handledarutbildningar, fakultetsmöten, prefekter

Dialogmöten: Feed-back och diskussion om stöd och åtgärder
–
–

med olika aktörer, t ex med LTU:s ledning
Med HR-funktionen och anställningsnämnder
•

•

Personas som bygger på intervjuer och observationer

Implementering av genusmedveten kompetensförsörjning
–
–
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Persona, ”kronprinsfenomenet”
Björn är 39 år och är universitetslektor vid ett av de tekniska
ämnena. Han har varit vid LTU ända sedan grundutbildningen och
stannade även kvar efter disputation för sex år sedan. Björn blev
docent för två år sedan, men det talas redan allmänt om att han
är ett ”professorsämne”. Han säger själv att ”min karriär har gått
som tåget”. Nu när den nuvarande professorn, Björns tidigare
handledare, ska gå i pension är det många som anser att Björn är
den givne efterträdaren, medan andra tycker att det är alldeles för
tidigt, att han inte är tillräckligt vetenskapligt mogen. Det talas
om att det finns möjliga externa mycket kompetenta sökande,
men problemet, anser många, är att det inte finns några garantier
för att sådana sökande verkligen kommer till LTU för att stanna
kvar och bygga vidare på det arv som den avgående professorn
lämnar efter sig. Björn själv vet med sig att han är lite ”grön”,
framför allt på det pedagogiska området, men känner att han har
tillräckligt med stöd för att ändå skicka in en ansökan.
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Exempel på vad vi såg i ASN (1)
•

•

Ansökningshandlingar som inte
följde mallen inskickade av
kvinnor respektive män
diskuterade på olika sätt
•

Kvinnor jämfördes med andra kvinnor,
som ”inte brukar vara slarviga”,
”överlag är kvinnors ansökningar
bättre”

•

Mer förlåtande attityd mot män som
skickat in ofullständiga handlingar

•

”Han hade säkert bråttom, man kan ju
inte vara bra på allt”

Pedagogiska meriter
•

Oklarheter om hur kravet på kurser i
högskolepedagogik skulle tolkas

•

Anställning med krav på att genomgå
kurs i framtiden

•

Subjektiva bedömningar om
”potential” i stället för meriter

Exempel på vad vi såg (2)

•

Intervjuer i anställningsnämnder
–

Mäns familjesituation och prat om att
prioritera familjen
•
•
•
•
•

–

Positiva kommentarer om ”gulliga barn”
Stor omsorg om sökandes familj vid
eventuell flytt
Sökandes roll som familjefar en positiv
motvikt till formella akademiska meriter
”Kvitto” på social kompetens och
ledarskapsförmåga
Ett ”mervärde” , särskilt när
forskningsämnet betraktades som ”torrt”
och ”tekniskt”

Kvinnors familjesituation…
•

•
•
•

en ”icke-fråga”, något taget för givet,
något ”naturligt” som inte behöver
adresseras?
Ingen kvinna tog upp familjesituationen
gav inte upphov till vare sig positiva eller
negativa kommentarer
Mer professionellt förhållningssätt

Har föreställningar om hur kvinnor och män ”är” eller ”bör
vara” betydelse vid värdering av deras förmågor och
kompetens?

•
•
•
•
•
•

•

•

Måste kvinnor vara bättre än män
för att komma på fråga?
Hur betraktas tillkortakommanden
hos kvinnor respektive män
Utvecklingspotential hos män är
brist hos kvinnor?
När och varför görs undantag?
Vad skulle hända om kvinnor pratar
om att prioritera familjen?
Behöver en man ”play the familycard” för att bli betraktad som en
modern ledare?
Mer professionellt att inte diskutera
privatliv? Bra ur genusperspektiv,
men om det är ett mervärde för
män
Heteronormativa ideal?

Hållplatser för genusmedveten rekryteringsprocess
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Vad gör vi 2015-16?
• Sätta mål för rekrytering av
professorer som är kvinnor

– Ny modell för att sätta mål på
lärosätesnivå

• Strategisk satsning på
rekrytering av
gästprofessorer och
adjungerade professorer
– 1.5 MSEK/år

• Strategisk satsning på
professorsmeritering
(kvinnor och män)
– 2.7 MSEK/år

Diskussion
• Vad tar ni med er från denna presentation som kan ha
betydelse för ert arbete med kompetensförsörjning?
– Hur arbetar vi vidare med att utveckla
kompetensförsörjningsprocessen ur ett genusperspektiv?

• På vilket sätt har genusmedvetenhet betydelse för ert
arbete?
– Kan man använda detta även för att öka mångfald?

• Hur ser ni på jämställdhetsåtgärder vid LTU och inom
andra organisationer?
– Nya grepp?

