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Abstract 
 

Title: Gender equality – of course! A qualitative study on gender equal recruitment at a universi-

ty 

Author: Ingrid Öhlund 

 

Several studies show that the division of gender in Swedish universities is uneven. Since univer-

sities are important organizations where our future citizens get their education and become social-

ized, I found it interesting to investigate how a Swedish university handles the gender equality 

issue in the process of recruitment. The aim of this study was to contribute with a higher level of 

knowledge and understanding about the recruitment process out of a gender equality perspective. 

The aim was also to identify which stages of the recruitment process that was vulnerable out of a 

gender equality perspective. To examine this, these following questions were put: Which struc-

tures may seem prohibitive when it comes to recruit gender equal? and Which stages in the pro-

cess is vulnerable out of a gender equal perspective?. Weber's bureaucracy model and also insti-

tutional theory with concepts such as legitimacy were used to explore the subject. To carry out 

the study, a qualitative method with interviews was used and seven persons with different experi-

ences of the recruitment process participated. The result shows that there are several vulnerable 

stages in the recruitment process and that there are structures that may seem prohibitive from a 

gender equality perspective. There is a discrepancy between how the documents present the work 

with gender equality and the actual behavior in the organization. Another vulnerability that 

emerges from the study is that knowledge and information were not communicated and spread 

out in the organization. There are ambiguities in the routines and uncertainties on how you can, 

or cannot, write the employment profile to attract candidates. The commitment to gender equal 

recruitment is often a matter of personal interest. However, the results show that nobody opposes 

the issue of equality as an important matter. The results were further analyzed by using the con-

cepts professional bureaucracy, meritocracy, inertia, legitimacy and decoupling.  
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1. Inledning 
 

Hur organisationer fungerar och hur människor organiserar sig är fenomen som har intresserat 

forskare långt tillbaka i tiden. Organisationer har en stor roll i människors liv idag. Vi är alla en 

del av flera olika organisationer: vi är medborgare i ett land, arbetar för ett företag, betalar in-

komstskatt till staten och tar del av sjukvård och utbildningssystem. Vi är en del av en gemen-

skap, även familjen kan ses om en organisation. Hur organisationer är uppbyggda och fungerar 

säger något om hur vi människor lever och handlar. Ahrne och Hedström (1999) menar att orga-

nisering är en av de mest grundläggande och primära mänskliga handlingsformerna. Att analysera 

hur människors interaktion organiseras är centralt för att förstå hela samhällsutvecklingen (Ahrne 

och Hedström, 1999). 

 

Under sextio- och sjuttiotalen förknippades organisationsteori med instruktioner om hur man 

skulle leda sin personal för att nå bästa möjliga effektivitet och i fokus låg låga produktionskost-

nader. Idag handlar organisationsteori mer om att studera hur människor organiserar sig och på så 

sätt förstå det centrala i mänsklig interaktion. Organisationer är ett intressant sociologiskt studie-

objekt eftersom maktresurser finns i och fördelas genom organisationer. I organisationer uppstår 

och upprätthålls skillnader mellan olika samhällsklasser och mellan kvinnor och män. För att 

förstå hur dessa skillnader kan förändras, måste vi också förstå de processer som sker i organisat-

ionerna (Ahrne och Hedström, 1999). 

 

Sveriges första universitet grundades i Uppsala år 1477 (Ohlander och Strömberg, 2008) och idag 

finns sammanlagt 47 högskolor, universitet och enskilda utbildningsanordnare som ger akade-

misk utbildning (Högskoleverket, 2012). Allt fler människor väljer att vidareutbilda sig efter 

gymnasiet och att studera på universitet är inte längre ett privilegium få förunnat, även om benä-

genheten att studera vidare påverkas av vilken klass man tillhör och föräldrarnas utbildningsnivå. 

Konkurrensen om arbete är idag stor och utbildning är ett sätt att meritera sig för att bli konkur-

renskraftig på arbetsmarknaden. Antalet studenter var under höstterminen år 2010 högre än nå-

gonsin, 396 000 studenter på grundnivå och avancerad nivå, och tillströmningen av nya studenter 

under läsåret 2010/11 var mycket god. Universitet och högskolor sysselsätter inte bara studenter 

utan slog också rekord år 2010 i det högsta antalet anställda någonsin. De anställda i högskolan 
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utgör ungefär en fjärdedel av all statlig personal och var år 2010 cirka 70 100 personer, inklusive 

forskarstuderande med doktorandanställning (Högskoleverket, 2011). 

 

Eftersom akademin berör och består av så många människor är det en intressant organisation att 

studera. Den akademiska världen kan betraktas som en central arena för kunskapsproduktion och 

rekonstruktion av kön. Wahl et al. (2008) menar att akademins status i samhället inte bör un-

derskattas. Akademin är vår tids sanningsproducent och dess status kan jämföras med religionens 

status under tidigare historiska epoker. Därför menar Wahl et al. (2008) att studier av akademin 

får bäring även på en mer övergripande samhällsnivå.  

 

Sverige kan anses vara ett land som ligger i framkant vad gäller strävan mot jämställdhet. Aka-

demin är en viktig instans där våra framtida medborgare och medmänniskor utbildas och sociali-

seras. Den organisation vi ska lära av kan förväntas vara ett föredöme i strävan mot jämställdhet 

genom jämställda strukturer och processer. Genom att studera de strukturer och processer för 

rekrytering som finns på Linnéuniversitetet vill jag bidra med kunskap om hur dessa fungerar 

utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

 

1.1 Jämställdhetsprojekt 
Institutionen för samhällsvetenskaper vid Linnéuniversitetet startade i mars år 2010 ett jämställd-

hetsprojekt med extern finansiering från Delegationen för jämställdhet i högskolan. Projektet 

Jämställdhet på avvägar – forskarkarriärer, ledarskap och strategisk rekrytering syftar till att 

åstadkomma varaktig könsbalans på ledande befattningar samt jämställda förutsättningar till 

forskarkarriärer för båda könen. Genom bland annat rekrytering och interna strategier för merite-

ring ska institutionen för samhällsvetenskaper arbeta för att uppnå detta (Linnéuniversitetet, 

2010-04-23). 

 

Mitt intresse för rekryteringsprocessen och hur man implementerar policies och planer i det dag-

liga arbetet ledde fram till ett samarbete med den samhällsvetenskapliga institutionen på Linnéu-

niversitetet. Jämställdhetsprojektet var till stora delar genomfört, men rekryteringsfrågan hade 

ännu inte berörts mer än vid ett par seminarietillfällen. Min studie ingår alltså som en del i in-

stitutionens jämställdhetsprojekt.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Som aspirerande personalvetare valde jag att rikta min studie mot personal och organisation. Jag 

var intresserad av hur rekryteringsprocessen fungerar och valde att studera den ur ett jämställd-

hetsperspektiv.  

 

Studiens övergripande syfte var att bidra med ökad kunskap om och förståelse för hur rekryte-

ringsprocessen fungerar utifrån ett jämställdhetsperspektiv på en universitetsinstitution. Syftet 

med studien var också att identifiera vilka skeden i rekryteringprocessen som är sårbara ur ett 

jämställdhetsperspektiv. 

 

Frågeställningar: 

 

- Hur går rekryteringsprocessen till på den samhällsvetenskapliga institutionen på Linnéu-

niversitetet? 

- Vilka strukturer kan verka hindrande för att rekrytera jämställt? 

- Vilka skeden i processen är sårbara ur jämställdhetssynpunkt? 

 

1.3 Avgränsningar 
Denna studie ämnade undersöka rekryteringsprocessen vid Linnéuniversitetets samhällsveten-

skapliga institution med särskilt fokus på två ämnen: statsvetenskap och sociologi. Studiet av 

rekryteringsprocessen avgränsades till lärarrekrytering och främst professorsrekrytering, eftersom 

könsfördelningen i den lärarkategorin är mest ojämn. Studien utgår från den organisation som 

Linnéuniversitetet hade år 2012 och tar därmed inte i beaktande de organisationsförändringar 

som införs år 2013. 

 

Min utgångspunkt för studien var den kvantitativa jämställdheten, alltså hur könsfördelningen ser 

ut till antalet och på olika positioner. Begreppet kön används i denna studie för kvinna och man. 

Fokus ligger på hur jämställt det är mellan könen, inte hur jämlikt det är mellan övriga samhälls-

grupper och kategorier, som exempelvis klass och etnicitet.  
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2. Bakgrund 

 

2.1 Begreppet jämställdhet 
Enligt Statistiska centralbyråns utredning På tal om kvinnor och män: lathund om jämställdhet 

(2012) innebär jämställdhet att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina 

egna liv. Jämställdhet förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla 

områden. Begreppen jämställdhet och jämlikhet florerar både i politiken och i våra organisationer 

och ibland kan begreppen vara svåra att hålla isär. Begreppet jämställdhet används när det gäller 

kön, alltså förhållandet mellan kvinnor och män. Jämlikhet däremot är ett mycket vidare begrepp 

som avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället. Jämlikhet är ett 

paraplybegrepp och utgår från människors lika värde oavsett kön, etnicitet, religion, sexualitet, 

social tillhörighet och så vidare. Begreppen jämlikhet och jämställdhet är starkt relaterade ef-

tersom jämställdhet är en viktig jämlikhetfråga (Statistiska centralbyrån, 2012). 

 

Jämställdhet kan mätas på olika sätt; kvantitativt och kvalitativt. Kvantitativ jämställdhet innebär 

en till antalet jämn fördelning mellan kvinnor och män inom till exempel olika yrken. För att för-

delningen ska anses jämställd ska förhållandena innebära en procentuell fördelning på 40-60 pro-

cent av vartdera könet. Denna riktpunkt innebär att respektive kön är representerat med minst 40 

procent av arbetstagarna i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori arbetstagare (Rege-

ringens proposition 1978/79:175). Den kvalitativa jämställdheten är svårare att mäta eftersom den 

innebär att både kvinnors och mäns kunskaper och erfarenheter ska tas till vara på och påverka 

utvecklingen oavsett område (Statistiska centralbyrån, 2012). 

 

2.2 Kön och organisation 
Begreppet könsstruktur kan användas för att studera betydelsen av kön i organisationer. Köns-

strukturen ger uttryck för könens åtskillnad i organisationer på tre sätt: 1) Den kvantitativa (an-

talsmässiga) fördelningen mellan kvinnor och män, 2) Grad av segregering mellan könen i ar-

betsuppgifter, yrken och positioner, och 3) Grad av inflytande och makt samt hur den hierarkiska 

fördelningen ser ut mellan kvinnor och män. Könsstrukturen ger uttryck för könsordningen i or-

ganisationen (Holgersson et al., 2011). 
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Organisationer kan ses som platser där könsordnande processer skapas och reproduceras, vilket 

har stor betydelse för könsordningen även på samhällsnivå (Holgersson et al., 2011).  Alvesson 

och Billing (2011) menar även de att organisationer reproducerar ojämlikhetsförhållanden, men 

att det inte enbart handlar om kön. Etnisk bakgrund, klasstillhörighet och sexualitet skapas och 

reproduceras också i organisationer. Organisationer påverkas av rådande lagstiftning som bland 

annat anger hur man får anställa. Hur organisationer förhåller sig till jämställdhet och mångfald 

är dels styrt av våra lagar som förbjuder diskriminering, men också av de förväntningar samhället 

har på organisationer. Hur personalstyrkan ser ut på en arbetsplats, speglar de strukturer som 

finns i samhället (Alvesson & Billing, 2011). Holgersson et al. (2011) menar att hur man talar om 

jämställdhet och mångfald och vem som talar om det påverkar hur arbetet med dessa frågor sker i 

praktiken.  

 

I organisationer finns normer och värderingar som ofta följs omedvetet och tas för givna. De 

flesta organisationer har en dominerande kultur som påverkar hur vi uppfattar att man bör bete 

sig och vara för att passa in. Den dominerande kulturen är normgivande och påverkar hur vi ser 

på de som avviker från normen. En sådan organisationskultur medför ofta homosocialitet, alltså 

att den dominerande kulturen reproduceras vilket resulterar i en organisation med jämlikar. En 

konsekvens av homosocialitet i organisationskulturer är ofta uteslutandet av kvinnor, speciellt i 

maktpositioner, menar Holgersson et al. (2011).   

 

2.3 Kvinnors inträde i akademin 
Traditionellt och historiskt sett har den svenska akademiska världen, precis som det offentliga 

livet i stort, dominerats av män. Akademin är i många avseenden en könsuppdelad och icke jäm-

ställd organisation och detta mönster har visat sig vara relativt stabilt över tid (Delegationen för 

jämställdhet i högskolan, 2011). Kvinnors inträde i akademin har enligt Ohlander och Strömberg 

(2008) varit en långsam process som mött mycket motstånd.  

 

Sveriges första universitet grundades år 1477, men inte förrän år 1870 gavs kvinnor formellt till-

träde till universiteten. Den första kvinnliga studenten antogs två år senare och år 1883 dispute-

rade den första kvinnan i Sverige. År 1884 fick Sverige sin första kvinnliga professor. Det var 

möjligt eftersom högskolan var privat och man hade friheten att anställa vem man ville. Kvinnor 

förblev dock utestängda från de statliga universiteten och kunde inte fortsätta arbeta efter dispu-
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tation. Detta ändrades år 1925 då den så kallade Behörighetslagen trädde i kraft. Lagen gjorde det 

möjligt för kvinnor att erhålla högre statliga tjänster. Det dröjde till år 1937 innan den första 

kvinnliga professorn anställdes i statlig tjänst. År 1992 blev Sverige först i Europa med att ha en 

kvinnlig universitetsrektor (Ohlander och Strömberg, 2008). I modern tid ser det annorlunda ut 

och sedan 1970-talet har kvinnor dominerat högskolans grundutbildningar. Det är däremot inget 

som genomsyrar den övriga organisationen (Delegationen för jämställdhet i högskolan, 2011).  

 

2.4 Lagar och förordningar som reglerar rekrytering 
Rekrytering i statlig verksamhet styrs av ett antal lagar och förordningar. Linnéuniversitetet har 

dessutom egna styrdokument och policies som reglerar hur arbetet med rekrytering ska gå till. 

Nedan presenteras dessa i en översikt. 

 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) trädde i kraft 1:a januari 2009 och ersatte därmed många 

av de tidigare lagar som reglerade diskriminering, bland annat jämställdhetslagen. Diskrimine-

ringslagen har ändamålet att motverka diskriminering samt främja lika rättigheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Arbetsgivare och arbetstagare ska enligt svensk lag 

samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter i arbetslivet. Arbetsgivaren ska verka 

för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet 

att söka lediga anställningar (SFS, 2008:567).  

 

För att stärka jämställdhet vid rekrytering ska arbetsgivaren genom utbildning, kompetensut-

veckling och andra åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av 

arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. Enligt 3 kap. 9 § 1 st. i diskrimineringslagen ska 

arbetsgivaren, om det på arbetsplatsen inte råder en jämn könsfördelning i en viss typ av arbete 

eller inom en viss kategori av arbetstagare, vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få 

sökanden från det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska över tid se till att arbeta med att 

försöka öka andelen av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren är också skyldig att ha en 

skriftlig plan för hur man planerar att öka jämställdheten på arbetsplatsen (SFS, 2008:567). 

 

Diskrimineringsförbudet hindrar inte åtgärder som är ett led i strävandet att främja jämställdhet 

mellan kvinnor och män och som avser annat än löne- eller andra anställningsvillkor (SFS, 
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2008:567). Positiv särbehandling i arbetslivet är alltså tillåten i Sverige när det gäller kön och 

syftar till att främja en jämnare fördelning mellan grupper genom att medlemmar av den underre-

presenterade gruppen ges företräde. Positiv särbehandling blandas ofta ihop med kvotering som 

innebär att man anställer enbart personer av underrepresenterat kön tills man nått ett bestämt an-

tal (JämO, 2012-08-31). 

 

Lag (SFS 1994:260) om offentlig anställning reglerar de bedömningsgrunder som ska beaktas vid 

anställning. Enligt 4 § i lagen om offentlig anställning ska avseende fästas bara vid sakliga grun-

der, så som förtjänst och skicklighet. Vid anställning ska skickligheten sättas främst om det inte 

finns särskilda skäl för något annat.  

 

Enligt högskolelagen (SFS 1992:1434) ska jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och 

främjas, alltså gäller detta även vid rekrytering. För att anställas som professor krävs att man visat 

vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom ämnet.  

 

Kapitel fyra i högskoleförordningen (SFS 1993:100) berör rekrytering av lärare. De bedömnings-

grunder som gäller vid anställning av en professor är att graden av sådan skicklighet som är ett 

krav för behörighet för anställning ska gälla. Den pedagogiska skickligheten ska prövas med lika 

stor omsorg som den vetenskapliga skickligheten. I övrigt bestämmer varje högskola själv vilka 

bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en professor. Till exempel avgör högs-

kolan själv vilken slags skicklighet som ska väga tyngst vid bedömningen. Vid anställning av en 

professor ska sakkunnigbedömning om de sökandes skicklighet hämtas in, om det inte är uppen-

bart obehövligt för prövningen av skickligheten. Om sakkunnigbedömningen görs av två eller 

flera personer ska kvinnor och män vara jämställt representerade, om inte synnerliga skäl motsä-

ger detta. Om det vid rekrytering blir aktuellt för en grupp att lämna förslag på sökande som bör 

komma i fråga för anställning som lärare, ska kvinnor och män vara jämställt representerade i 

gruppen (SFS, 1993:100). 

 

2.4.1 Linnéuniversitetets interna bestämmelser 

Linnéuniversitetets anställningsordning är en föreskrift som är fastställd av universitetsstyrelsen. 

Anställningsordningen grundar sig i högskolelagen och högskoleförordningen och tillämpas vid 

rekrytering av lärare. Enligt denna föreskrift är rekrytering en viktig del i Linnéuniversitetets stra-

tegi och mål och den anger att det vid lärarrekrytering är viktigt att utveckla arbetssätt så att jäm-
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ställdhet bejakas. Jämställdhetsaspekten ska också bejakas när man utser deltagare i olika organ, 

när sakkunniga utses samt vid prövningen av de sökandes meriter. Universitetet ska vid en rekry-

tering verka för en i huvudsak jämn könsfördelning. Detta innebär att man ska sträva efter en 

fördelning mellan kvinnor och män inom ramen för 40-60 procent (Linnéuniversitetet, 2012). 

Denna regel måste dock inte följas om särskilda skäl talar emot sådana åtgärder (SFS, 2008:567).  

 

I de ämnesområden där jämställdheten är bristande ska fakultetsnämnden upprätta särskilda stra-

tegier för att förbättra balansen mellan antalet kvinnor och män. Om ett kön är underrepresenterat 

ska aktiva åtgärder vidtas i rekryteringsprocessen. Anställningsärendet ska prövas utifrån jäm-

ställdhetsaspekten och anställningsnämnden ska dokumentera resultatet. Om en kvinna och man 

är huvudkonkurrenter om en anställning och deras meriter bedöms som likvärdiga, eller i det 

närmaste jämbördiga, ska den sökande som representerar det underrepresenterade könet i första 

hand bli aktuell för anställningen (Linnéuniversitetet, 2012). 

 

Institutionens kompetensförsörjningsplan (internt arbetsdokument) används i arbetet för att säker-

ställa att rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på kort och 

lång sikt. Förmågan att attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avveckla kompetens ses som en 

avgörande framgångsfaktor för Linnéuniversitetet. I kompetenförsörjningsplanen redogörs för 

aktuell personaldemografi och befintlig kompetens, för att få en bild av vilken kompetens som 

kommer att behövas i framtiden. 

 

Linnéuniversitetet har också en jämställdhetsplan som beskriver universitetets målsättningar för 

att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Det innebär en jämn 

fördelning av makt och inflytande samt lika villkor och förutsättningar i fråga om arbete, karriär 

och utvecklingsmöjligheter. Planen innehåller ett handlingsprogram där man valt ut fokusområ-

den att arbeta med under perioden år 2011-2014. Ett av dessa områden är rekrytering och planen 

anger att Linnéuniversitetet ska verka för en jämn könsfördelning inom utbildningen och olika 

anställningskategorier. För att möjliggöra arbetet med fokusområdet rekrytering presenteras tre 

åtgärder i jämställdhetplanen. Åtgärderna innebär att kartlägga hur könsfördelningen ser ut inom 

organisationen, genomföra rekryteringsinsatser för att förändra snedvridna fördelningar, vid per-

sonalplanering ska jämställdhetsaspekter beaktas och insatser genomföras för att öka andelen 
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underrepresenterat kön samt att anställningsnämnder ska utbildas i jämställdhetsplanens innehåll 

(Linnéuniversitetet, 2011). 

 

2.5 Linnéuniversitetets organisation 
Nedanstående beskrivning av Linnéuniversitetets organisation år 2012 är hämtad från universite-

tets hemsida www.lnu.se (Linnéuniversitetet, 2011-05-04; Linnéuniversitetet, 2010-02-03). 

 

Linnéuniversitetets organisation är hierarkiskt uppbyggd och universitetets styrande organ består 

av universitetsledningen och universitetsstyrelsen. Rektor leder universitetets dagliga arbete och 

utses av regeringen på förslag från universitetsstyrelsen. År 2012 hade Linnéuniversitetet tolv 

institutioner där utbildning och forskning bedrevs i olika ämnen. Utöver det fanns en polisutbild-

ning och ett institut för fortbildning av journalister. 

 

Organisationen bestod av fyra olika fakultetsnämnder och en nämnd för utbildningsvetenskap 

(ansvarar för lärarutbildningen). De olika fakultetsnämnderna ansvarade för forskning och utbild-

ning på forskarnivå, utbildning på grund- och avancerad nivå samt hade hand om anställningsä-

renden för lärare. Varje fakultetsnämnd hade en dekan och prodekan (dessa kan ses som chefer 

på fakultetsnivå).  

 

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap (FHS) hade i sin tur inrättat följande 

undernämnder: nämnd för grundnivå och avancerad nivå (NGA), nämnd för forskarnivå (NF), 

professors- och docentnämnd (PDN) samt lektors- och adjunktsnämnd (LAN). Anställnings-

nämnderna PDN och LAN var inblandande i anställningsärenden för lärare (professorer och do-

center samt lektorer och adjunkter) och bestod av representanter från de olika ämnena samt per-

sonalkonsulter. Professor är benämningen på den högsta lärartjänsten vid ett universitet.  

 

I FHS ingick tre institutioner: institutionen för kulturvetenskaper (KV), institutionen för sam-

hällsvetenskaper (SV) och institutionen för språk och litteratur (SOL). Det övergripande arbetet 

på varje institution drivs och leds av en prefekt. Det högst beslutande organet på institutionen för 

samhällsvetenskaper var institutionsstyrelsen. En institution kan ses som en enhet inom universi-

tetet och det är där utbildning och forskning bedrivs. Institutionen är också lärarnas och studen-

ternas arbetsplats. 

http://www.lnu.se/
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Den samhällsvetenskapliga institutionen (SV) bestod av följande ämnen: freds- och utvecklings-

studier, genusvetenskap, journalistik, kriminologi, ledarskap och organisation, medie- och kom-

munikationsvetenskap, medieproduktion, samhällskunskap, sociologi och statsvetenskap. Varje 

ämne hade en studierektor som bland annat ansvarade för ämnets utveckling både vetenskapligt 

och pedagogiskt. De två ämnen som bedrev forskningsverksamhet inom SV var sociologi och 

statsvetenskap.  

 

2.6 Faktisk könsfördelning 
Den statistik som tagits fram nationellt av Statistiska centralbyrån (2012) visar på en jämn köns-

fördelning inom yrkesgruppen universitets- och högskolelärare (46 procent kvinnor och 54 pro-

cent män). Däremot ser könsfördelningen annorlunda ut om man tittar på den vertikala ojäm-

ställdheten, alltså på vilka positioner kvinnor och män befinner sig. Där visar Delegationen för 

jämställdhet i högskolan (2011) att andelen kvinnor är störst bland adjunkter (närmare 60 % 

kvinnor) och minst bland professorer (cirka 20 % kvinnor). 

 

Könsfördelningen på Linnéuniversitetet är tydligt präglad av övervägande kvinnor i administra-

tiva roller och män som professorer. Tabell 1 nedan visar statistik (hämtad från internt dokument) 

över den befintliga kompetensen på universitetet i stort. 

 

Tabell 1: Anställningsstatistik vid Linnéuniversitetet, augusti 2012 

 

Antal anställda fördelat på kvinnor och män samt tillsvidareanställningar och tidsbegränsade an-

ställningar. 

 Kvinnor Män Alla 

Personalkategori 

Tills-

vidare 

Tids-

begräns-

ade 

Andel 

tidsbegr Totalt 

Tills-

vidare 

Tids-

begräns-

ade 

Andel 

tidsbegr Totalt   

Adjunkter 167 75 31% 242 174 53 23% 227 469 

Doktorander  118 100% 118 1 81 99% 82 200 

Lektorer 156 48 24% 204 196 41 17% 237 441 

Postdoktorala anställ-

ningar  9 100% 9   12 100% 12 21 

Professorer 21   21 74   74 95 

Professorer, gäst-, adjunge-

rade 9 100% 9   28 100% 28 37 

Övriga lärare  1 100% 1      1 

TA-personal 364 81 18% 445 183 58 24% 241 686 

Bibliotekspersonal 36 3 8% 39 12 2 14% 14 53 

Totalt 744 344 32% 1088 640 275 30% 915 2003 

http://lnu.se/amnen/freds--och-utvecklingsstudier
http://lnu.se/amnen/freds--och-utvecklingsstudier


14 

 

På institutionsnivå beskrivs den sammantagna bilden av den kvantitativa och kvalitativa jäm-

ställdheten som obalanserad. Lund och Sarstrand Marekovic (2009) pekar på en tydlig numerär 

och hierarkisk manlig överrepresentation på den samhällsvetenskapliga institutionen vid Linnéu-

niversitetet. Männen är fler i antal och har tillgång till högre och mer centrala positioner på in-

stitutionen, där kvinnor är tydligt underrepresenterade.  

 

Tabell 2 nedan visar hur könsfördelningen på olika tjänster inom samhällsvetenskapliga institut-

ionen såg ut i september år 2012 då mätningen gjordes (statistik hämtad från internt dokument). 

 

Tabell 2: Anställningsstatistik vid samhällsvetenskapliga institutionen, Linnéuniversitetet, 

september 2012 

 

Antal anställda fördelat på kvinnor och män inom respektive personalkategori, september 2012. 

1 högskolelektor och 1 adjungerad adjunkt redovisas i kolumnen för adjunkter. 

 

Befattningskategori Män Kvinnor Totalt 

Adjunkter 24 13 37 

Lektorer 20 16 36 

Lärare, gäst- & timanställda 3 6 9 

Professorer 5 0 5 

Professorer, gäst & adj, senior 2 0 2 

Doktorander 5 6 11 

Postdoc 0 0 0 

Amanuenser 0 1 0 

TA-personal 8 16 24 

Totalt 67 58 125 

  

 

I sociologiämnet ser könsfördelningen ut på följande sätt: det finns två professorer och båda är 

män, det finns 10 universitetslektorer (tre män och sju kvinnor), fem universitetsadjunkter (fyra 

män, tre av dem på deltid och en kvinna) samt sex doktorander (två män och fyra kvinnor, varav 

en av dem på deltid). Dessutom finns en forskare (man) och en gästlektor (man). Totalt består 

sociologiämnet av 13 män och 12 kvinnor (statistik för år 2012 hämtad från internt arbetsdoku-

ment). 

 

I ämnet statsvetenskap ser könsfördelningen ut på följande sätt: det finns två professorer och båda 

är män, det finns en senior professor (över 67 år) som är man och anställd på deltid, 14 universi-

tetslektorer (12 män och två kvinnor), fyra universitetsadjunkter (samtliga män). Dessutom finns 

en forskare på deltid (man), ett forskningsbiträde på deltid (kvinna), en utredare på deltid (man) 
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och fem doktorander (tre män och två kvinnor). Totalt består statsvetenskapsämnet av 24 män 

och fem kvinnor (statistik för år 2012 hämtad från internt arbetsdokument).   

 

2.7 Rekrytering som verktyg 
Rekryteringsprocesser är ofta uppbyggda på ett visst sätt; det uppstår ett behov av ny personal, en 

annons utformas och publiceras, ansökningshandlingar kommer in och en första gallring görs. 

Urval av kandidater görs utifrån den sökandes tidigare erfarenheter, utbildning och övrig kompe-

tens som krävs eller är önskvärd för tjänsten. De mest intressanta kandidaterna väljs ut och blir 

kallade till intervju. Hur rekryteringsprocessen går till exakt varierar beroende på typ av organi-

sation och den tjänst som ska tillsättas (Bergström, 1998). 

 

För att uppnå jämställd rekrytering menar Granberg (2003) att man i samband med grovgallring-

en bör fundera över organisationens policy vad gäller jämställdhet. För de organisationer som har 

ojämn könsfördelning är det särskilt viktigt att, i rekryteringssammanhang, ta vara på de möjlig-

heter som finns att på ett konkret sätt leva upp till organisationens uttalade värderingar. Rekryte-

ring är ett viktigt verktyg för arbetsgivare att använda för att anskaffa passande arbetskraft till sin 

verksamhet (Granberg, 2003). 

 

Rekrytering innebär ofta en risk för homosocialitet, alltså att man anställer sina ”likar” och går på 

magkänsla och personkemi med den arbetssökande. Lindmark och Önnevik (2006) beskriver det 

som ”ryska dockans effekt” vilken många organisationer hamnar i vid rekrytering av nya medar-

betare. Den ”ryska dockans effekt” innebär att ledaren, som har stor makt i organisationen, rekry-

terar medarbetare som har stora likheter med ledaren själv. Det innebär att de människor som 

rekryteras har liknande personlighet, värderingar och erfarenheter som de rekryteringsansvariga. 

Resultatet blir en hel mängd likadana ryska dockor, en homogen grupp där gruppmedlemmarna 

har olika mycket makt. Den homogena gruppen karaktäriseras av medarbetare av samma kön, 

ålder, etnisk tillhörighet och erfarenheter medan en heterogen grupp består av en blandning av 

olika åldrar, kön, erfarenheter och så vidare. Lindmark och Önnevik (2006) menar att de homo-

gena grupperna är mest effektiva till en början, men att de heterogena grupperna kan dra nytta av 

mångfalden av erfarenheter och kunskaper på lång sikt. De menar också att balansen inom perso-

nalen är betydelsefull för att skapa förutsättningar för en god dynamik och utveckling för grup-

pen. Organisationer som rekryterar individer med samma personlighetsprofil som övriga i företa-
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get löper en risk att hamna i den ”ryska dockans” dilemma. Det finns förstås fördelar med att 

rekrytera personer som liknar övriga på arbetsplatsen. Det är bekant och bekvämt och den nyan-

ställda smälter lätt in i kulturen. Det kan däremot leda till färre nya idéer än om arbetsplatsen 

hade varit mer heterogen med olika perspektiv. Att rekrytera likasinnade kan även vara ett sätt att 

säkra makt och bestämmande i ledningen. På så sätt kan nytänkande och ifrågasättande personer 

undvikas. Istället rekryterar man personal som är medgörlig och håller med i alla frågor och be-

slut som ledningen tar. Lindmark och Önnevik (2006) menar att ett sådant klimat försämrar orga-

nisationers utvecklingsmöjligheter. 

 

För att uppnå jämställd rekrytering krävs att man kartlägger hur arbetsmarknadssituationen ser ut 

och ser över utbudet av arbetskraft. Organisationen bör även fundera på vilka grupper man vill 

attrahera, menar Knocke et al. (2003). Motivet för att anställa och påbörja en rekryteringsprocess 

kan bero på olika förändringar inom organisationen. Det kan handla om expansion eller att ar-

betsstyrkan behöver kompletteras. Rekrytering kan också bli aktuell för att ersätta en person som 

har slutat eller gått i pension. Beroende på motivet för rekryteringen kan processen vara mer eller 

mindre målmedveten och långsiktigt planerad. Urvalsmetoderna kan också ha en inbyggd sned-

vridning som bevarar den könsmässiga uppdelningen som finns i organisationen (Knocke et al., 

2003).  

 

Bergström (1998) menar att rekrytering är en ömsesidig matchningsprocess där det inte bara är 

organisationen som väljer individen, utan också individen som väljer organisationen. De rekryte-

ringsmetoder som organisationen använder sig av påverkar i sin tur vilka individer som söker 

arbete hos dem. Beroende på vilka kanaler organisationen väljer att söka personal genom (annons 

i branschtidning, på arbetsförmedlingens hemsida, internt etc.) och hur annonsen är utformad (hur 

man beskriver den person man söker) riktar man sig till olika typer av människor. Organisation-

ens image och rykte påverkar också vilken typ av människor man attraherar. Genom rekrytering 

kan organisationer reproducera och utveckla en stark organisationskultur (Bergström, 1998; 

Lindmark & Önnevik, 2006). 
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3. Tidigare studier 
 

Tidigare forskning visar att Sveriges arbetsmarknad är starkt könssegregerad och tycks vara svår 

att förändra. Kvinnor respektive män återfinns hos olika arbetsgivare, inom olika yrken och i 

olika skikt i organisationen (Knocke et al., 2003). Även arbetet för att rätta till snedvridningen i 

akademin går långsamt framåt. Forskningen visar på brister i arbetet för jämställdhet i högskolan 

och trots att det har gjorts satsningar har dessa inte gett önskvärt resultat (Högskoleverket, 2009). 

Om andelen kvinnor fortsätter att öka i samma takt som under åren 1995-2006, kommer andelen 

kvinnliga professorer om 20 år vara 31 procent konstaterar Högskoleverket i en årsrapport från 

2009. För att Sveriges professorskår på 20 års sikt ska bestå av hälften kvinnor och hälften män, 

skulle de nyrekryterade professorerna behöva uppgå till 57 procent. Årsrapporten visar däremot 

på att det humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsområdet är det enda som förutspås 

att vara jämställt år 2030 med 43 procent kvinnliga professorer (Högskoleverket, 2009). 

 

I en forskningsöversikt skriven av Dahlerup (2010) presenteras Egelands (2001) resonemang om 

att begrepp som vetenskap, objektivitet och kvalitet måste problematiseras och ifrågasättas för att 

kunna bryta ner de könsbarriärer som fortfarande finns inom akademin. Inom akademin anses 

meritokrati råda; alltså att kunskap, meriter och andra skickligheter bestämmer en individs möj-

lighet till socialt och yrkesmässigt avancemang, istället för att exempelvis socialt ursprung be-

stämmer dessa möjligheter. Studier visar att akademin präglas av en hierarkisk och mansdomine-

rad kultur samtidigt som föreställningar om akademin som en könsneutral och objektiv organisat-

ion finns (Dahlerup, 2010; Wahl et al., 2008).  

 

Ur jämställdhetssynpunkt brukar man bildligt beskriva den akademiska karriären som ”the lea-

king pipeline”, eller det läckande röret. Man menar att kvinnorna ”läcker ut” på olika stadier i 

den akademiska karriären (Dahlerup, 2010; Delegationen för jämställdhet i högskolan, 2011). 

Trots att de kvinnliga studenterna numera är i majoritet inom många ämnen, ser könsstrukturen 

fortfarande likadan ut längre upp i hierarkin. Dahlerup (2010) menar att poängen med rörmetafo-

ren är att det blir viktigt att identifiera var längs röret, alltså var i karriären, som kvinnorna för-

svinner. 

 

Maria Törnqvist skriver i sin avhandling från 2006 om hur två olika förslag om könskvotering 

bemöts på olika sätt i den mediala debatten. Det ena förslaget handlade om könskvotering inom 
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det politiska systemet, en reform som kallades ”varannan damernas” och som efter hand blev 

hyllad. Det andra förslaget handlade om att genom positiv särbehandling försöka öka andelen 

kvinnliga professorer på universiteten. Det senare förslaget om ”Thamprofessurerna” blev omde-

batterat som ett mycket kontroversiellt förslag. Törnqvist (2006) intresserade sig för och försöker 

förklara hur två så likartade förslag togs emot på så olika sätt. En förklaring finner hon i de före-

ställningar som finns inom den akademiska kulturen om att vetenskapen är ren från kön och att 

ingen princip står över vetenskapen. Studien visar att det inte är helt enkelt att ifrågasätta de meri-

tokratiska spelreglerna som styr universitetsvärlden (Törnqvist, 2006).  

 

Lund och Sarstrand Marekovic (2009), som studerat jämställdhetsfrågor på den samhällsveten-

skapliga institutionen på Linnéuniversitetet, menar att en vanlig invändning mot aktivt jämställd-

hetsarbete är att de skillnader som finns kommer att självreglera sig med tiden allt eftersom fler 

kvinnor meriterar sig inom akademin. Deras kartläggning visade dock att den kvantitativa jäm-

ställdheten faktiskt försämrades på Linnéuniversitets samhällsvetenskapliga institution mellan 

åren 2006-2008. Man bör dock ha i åtanke att de studerade miljöerna är små och en persons av-

gång kan resultera i stora statistiska skillnader. Studien visade också att en majoritet av de an-

ställda på den samhällsvetenskapliga institutionen var missnöjda med den rådande situationen 

och tyckte att det var viktigt att arbeta med att förbättra jämställdheten på institutionen. Studien 

visade en förändringsvilja hos de anställda och ett starkt stöd för att lägga mer resurser på jäm-

ställdhetsarbete (Lund & Sarstrand Marekovic, 2009). 

 

År 2010 presenterade Häyrén Weinestål och Salminen Karlsson en studie om rekryteringsproces-

ser vid Uppsala universitet ur ett jämställdhetsperspektiv. De konstaterar att rekryteringsproces-

sen på universitetet är mycket komplex med flera inblandade aktörer och bestämmelser som på-

verkar processen och gör den både komplicerad och speciell. Studien visade att det inte skedde 

särskilt mycket aktivt arbete för att åstadkomma jämställd rekrytering och att det skulle krävas ett 

mer aktivt agerande i hela processen för att förändra rådande strukturer. Kunskapen om och en-

gagemanget för frågorna visade sig vara av stor vikt för om förändring av traditionella könsre-

producerande strukturer skulle ske. Genom rimliga operationaliserade mål skulle detta främjas, 

menar författarna. Studien visade också att det saknades tydliga riktlinjer för positiv särbehand-

ling vid rekrytering (Häyrén Weinestål & Salminen Karlsson, 2010).  
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Knocke et al. (2003) undersöker i en rapport för Arbetslivsinstitutet hur rekrytering sker i dagens 

arbetsliv och pekar på en diskrepans mellan hur man retoriskt talar om rekrytering och hur man 

praktiskt handlar i processen. De undersöker huruvida rekryteringsinstrument används aktivt för 

att få en könsmässigt och etniskt mångfaldigt sammansatt personalstyrka. Knocke et al. (2003) 

kommer i sin studie om rekryteringsprocessen fram till att det finns en medvetenhet hos chefer 

och rekryteringsansvariga om att skeva könsstrukturer existerar och att de återskapas i organisat-

ionen. Studien visar också att de jämställdhetsplaner som finns inte alltid används som styrande 

för aktivt jämställdhetsarbete. Författarna framhäver att alla organisationer, vare sig de är inom 

privat eller offentlig sektor, använder sig av retorik om alla de fördelar som finns med könsblan-

dade verksamheter och etnisk mångfald. Genom att studera olika verksamheter kommer Knocke 

et al. (2003) fram till att det är ovanligt att företag arbetar strategiskt med rekrytering.  

  

Lena Gemzöe (2010), forskare i genusvetenskap, har i samarbete med Vetenskapsrådet skrivit en 

rapport och forskningsöversikt om kollegial bedömning (peer review) inom akademin. Forsk-

ningen om bedömningsprocesser visar att vad som betraktas som vetenskaplig kvalitet varierar 

beroende på bedömarens uppfattning om vilken slags forskning som bör premieras. Grundprinci-

pen för fördelning av pengar i vetenskapliga samanhang är att den forskning som är av högst kva-

litet ska främjas. Det som låter enkelt i teorin är däremot svårare att applicera i verkligheten. Den 

kollegiala bedömningen är inte helt opartisk. Bedömarna använder även informella kriterier och 

informella regler för att kunna fatta gemensamma beslut som uppfattas som legitima och rättvisa. 

Sammanställning av forskning visar på tendensen att definiera kvalitet i överensstämmelse med 

forskning som liknar bedömarens egen forskning (”homofili”). Detta har visat sig karakterisera 

såväl bedömning av forskningsansökningar som bedömning av manus för publicering i tidskrifter 

(Gemzöe, 2010). 

 

I Motstånd och fantasi: historien om F (Wahl et al., 2008) studerar sex forskare, inom fältet för 

feministisk forskning, situationer de själva upplevt i akademiska sammanhang. De exemplifierar, 

beskriver och tolkar vad det är som egentligen händer vid dessa situationer och pekar på en tydlig 

makt- och könsordning.  Könsfördelningen är snedvriden i dessa sammanhang och författarna 

tolkar kulturen på universitetet som elitistisk och märkt utifrån kön, klass och etnicitet. Kulturen 

bland universitetslärare tolkas som en mansdominerad praktik i kombination med en diskurs om 

könsneutralitet (Wahl et al., 2008; Dahlerup, 2010; Egeland, 2001; Törnqvist, 2006). Wahl et al. 
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(2008) frågar sig vilka processer som återskapar samhällets könsordningar. Ett exempel från uni-

versitetsvärlden är särskilda mentorprogram för kvinnor. Dessa signalerar mansdominans i orga-

nisationen vilken har motiverat en särskild satsning på kvinnor. Adepterna består enbart av kvin-

nor, mentorerna av både kvinnor och män och i huvudsak professorer. I sammanhanget är män-

nen i minoritet, men innehar högst positioner (Wahl et al., 2008).  

 

Delegationen för jämställdhet i högskolan (2011) visar i en utredning att jämställdheten tenderar 

att vara mindre där rekrytering sker genom kollegiala val och där insynen och möjligheten att 

påverka är liten, både inom akademin och i arbetslivet generellt sett.  

 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 

Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkter jag kommer använda mig av för att förstå, för-

klara och analysera Linnéuniversitetets rekryteringsprocess. Jag tar avstamp i Webers byråkrati-

modell, institutionell organisationsteori, teori om organisationsförändringar och ledarskap.  

 

4.1 Organisationsstruktur 
Social struktur och organisationsstruktur är begrepp som vanligtvis används i organisationsteori 

(Holgersson et al., 2011). Social struktur kännetecknas av de sociala mönster av normer för hur 

man ska bete sig. Begreppet organisationsstruktur används ofta för att beskriva hur arbetsuppgif-

ter struktureras och fördelas för att uppnå det gemensamma målet. Även fördelningen av arbets-

uppgifter, alltså vem som gör vad, ingår i begreppet organisationsstruktur och omfattar därmed 

den sociala strukturen i form av beteendemönster hos människor (Holgersson et al., 2011).  

 

Organisationer kan se ut och vara organiserade på flera olika sätt. Vad som gemensamt känne-

tecknar en organisation är att den består av människor som slutit samman för att arbeta mot och 

nå ett gemensamt mål. Det finns formella och informella organisationer. Formella organisationer 

är enkla att urskilja och kännetecknas ofta av ett företagsnamn och organisationsnummer. Infor-

mella organisationer är däremot svårare att urskilja. Informella organisationer bara ”finns där” 

och ofta inuti formella organisationer. Där fungerar de som en slags motvikt mot krångliga regler 

eller otydliga mål. I dagens samhälle tenderar organisationer att vara formella, vilket innebär att 
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de är rationellt utformade för att genom procedurer, regler och föreskrifter uppnå sina mål och 

lösa uppgifter (Holmblad Brunsson, 2002).  

 

4.1.1 Byråkrati 

Ett exempel på en formell organisation är den byråkratiska organisationen. I en byråkratisk orga-

nisation ligger fokus på att standardisera arbetsuppgifterna genom att använda sig av regler, 

skriftliga rutiner och processbeskrivningar för att åstadkomma en viss samordning av arbetsupp-

gifterna. Genom standardisering är det lättare för organisationen att förutse och planera produkt-

ionen utan att drabbas av plötsliga ekonomiska problem (Ahrne & Hedström, 1999). 

 

Max Weber (1987) utvecklade en definition av begreppet byråkratisk organisation. Weber (1987) 

ser byråkratin som en rationell organisation som fyller en funktion genom att på ett stabilt sätt 

samordna människors aktiviteter och det de producerar. Webers byråkratimodell (1987) utmärks 

av följande sex drag: 

 

1. Principen om fasta kompetensområden som är generellt reglerade, dvs. att det finns for-

mella regler för vem som ska utföra vilka arbetsuppgifter 

2. Principen om tjänstehierarki och instansordning, dvs. en hierarkisk struktur där de lägre 

tjänstemännen kontrolleras av de högre 

3. Den moderna ämbetsutövningen baserar sig på skrivna dokument, dvs. omfattande an-

vändning av regler som anger vad som ska göras i olika fall 

4. Ämbetsutövning förutsätter vanligtvis en grundlig specialutbildning, dvs. rekrytering och 

befordran av anställda sker utifrån utbildningskompetens och kvalifikationer 

5. Ämbetet tar hela ämbetsmannens arbetskraft i anspråk, dvs. inga bisysslor är tillåtna. Den 

enskilde belönas med fast lön och har inte äganderätt till organisationens resurser 

6. Ämbetsutövningen följer generella regler, dvs. tjänstemannen får inte fatta egna beslut 

utan måste förhålla sig till ett gemensamt regelverk 

 

Byråkratin är alltså en hierarkiskt ordnad verksamhet som styrs av regler, bygger på skrivna do-

kument och rutiner samt innehar specialistkunskaper (Ahrne & Hedström, 1999). 
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4.1.2 Professionell byråkrati 

Det finns olika slags byråkratier och jag kommer fokusera på den professionella byråkratin. Den 

professionella byråkratin kännetecknas av en professionalisering. Det innebär att de anställda 

genomgått sådan utbildning att de har tillräcklig kompetens för att styra och sköta sitt arbete utan 

direkt övervakning och styrning av ledningen. Den professionella byråkratin kännetecknas också 

av decentralisering, till skillnad från maskinbyråkratin där beslutsmakten är centraliserad. Detta 

innebär att de anställda är så pass kompetenta och specialiserade inom sitt område att de har stor 

handlingsfrihet och möjlighet att ta egna beslut. Strukturen är ofta starkt specialiserad och uppde-

lad, som till exempel på ett universitet där de anställda är grupperade utifrån olika forskningsäm-

nen. Byråkratin kännetecknas också av en standardisering som skapar förutsägbarhet i hur olika 

uppgifter blir lösta oavsett vem som tar sig an uppgiften (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

 

Den professionella byråkratin har fördelen att snabbare kunna lösa problem och handlägga ären-

den i och med att beslutsmakt kan delegeras. Det finns också nackdelar med den här organisat-

ionsformen. Rivalitet och konflikter kan uppstå mellan olika yrkesgrupper, vilket i sin tur kan 

leda till samarbetsproblem. Det finns också en risk att man inom professionella byråkratier lägger 

så stor vikt vid kompetens som erhållits genom utbildning, att man faktiskt hindras att utnyttja de 

anställdas faktiska kompetens (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

 

4.2 Institutionell teoribildning 
Begreppet institution kan i vardagligt tal syfta på organisationer som till exempel vårdinrättning-

ar, anstalter eller universitet. Ahrne och Hedström (1999) menar att det är viktigt att skilja på 

begreppen institution och organisation då de har olika betydelser i både vardaglig och sociologisk 

mening.  

 

Organisationer är formella sammanslutningar av individer som arbetar mot ett gemensamt mål. I 

sociologisk mening kännetecknas en institution av olika typer av regler, rutiner och normer i 

samhället. Man kan beskriva institutionen som samhällets spelregler som består av kunskaper, 

föreställningar, föreskrifter och lagstiftning. Det finns ett samspel mellan organisationer och in-

stitutioner, men de är olika typer av sociala fenomen. En institution kan påverka människors 

handlande, tillämpas och användas av aktörer, men institutionen i sig är ingen aktör (Ahrne & 

Papakostas, 2002).  
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”Med begreppet institution avses en uppsättning normativa och regulativa 

strukturer eller symboliska system som uttrycker en kollektivt delad uppfatt-

ning som kan vara mer eller mindre uttalad och medveten och mer eller mindre 

tydlig och synlig.”  

    (Ahrne & Papakostas, 2002:48)  

 

En inriktning inom organisationsteori är det som kallas för institutionell och nyinstitutionell teori. 

Den äldre institutionella teorin studerade hur enskilda organisationer utvecklades över tid och hur 

de påverkades av olika händelser under livstiden. Teorin användes främst för att analysera in-

stitutioner i form av normativa spelregler inom organisationer, så som normer och informella 

förhandlingar mellan organisationens medlemmar eller omgivning. Den äldre institutionella teo-

rin drar slutsatsen att organisationer utvecklas på ett oförutsägbart sätt och tenderar att bli allt mer 

unika ju längre de existerar (Ahrne & Hedström, 1999).  

 

Nyinstitutionell organisationsteori däremot menar att organisationer tenderar att bli allt mer lika 

varandra. Detta lyfts bland andra fram av Meyer och Rowan (1977) som med sin artikel Institut-

ional Organiszations: Formal Structure as Myth and Ceremony väckte intresset för nyinstitution-

ell teori. Författarna menar att omvärlden har stor betydelse för hur organisationer organiserar 

sig. Meyer och Rowan (1977) slog igenom med sin artikel delvis på grund av att de ställde sig 

kritiskt till dåtidens organisationsteori som hävdade att framgångsrika organisationer var lika med 

tekniskt effektiva organisationer. Dåtidens organisationsteori antog att drivkraften bakom organi-

satoriska förändringar var att bli tekniskt effektiva. Meyer och Rowan (1977) menar att detta bara 

var en av flera tänkbara förklaringar. De pekade på att vissa förändringar istället syftade till att 

öka organisationers legitimitet, snarare än deras effektivitet (Ahrne & Hedström, 1999). 

 

4.2.1 Legitimitet 

Organisationer måste ta hänsyn till omvärlden och vårda sin legitimitet. Omvärlden har vissa 

förväntningar på vad en organisation bör åstadkomma och hur. Organisationer ska inte bara ar-

beta effektivt, det underlättar om de också är accepterade av omvärlden. För att bli det behöver de 

legitimitet (Holmblad Brunsson, 2002). Om lagstiftning kräver eller om omvärlden förväntar sig 

att organisationer till exempel ska ha policydokument för jämställdhet eller en miljöcertifiering, 

inrättar man detta. Det har blivit allt vanligare för organisationer att offentliggöra handlingar som 

berättar om det arbete som utförs och med vilket resultat. Genom att visa upp det arbete som upp-
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fyller omgivningens krav och förväntningar kan organisationer få ökad legitimitet. Organisationer 

med hög legitimitet har bättre förutsättningar att överleva på sikt (Jönsson, Persson & Sahlin, 

2011). Meyer & Rowan (1977) menar att legitimitet till och med är ett måste för organisationens 

överlevnad. De kallar omgivningens förväntningar för rationaliserande myter och menar att vi 

lever i en myt om den rationella organisationens existens. Regler, strategier, policies, processer 

och befattningsbeskrivningar är enbart en formell struktur som skiljer sig från vad som faktiskt 

sker i organisationen. Det som sägs och skrivs i dokument kan låta bra, men stämmer inte alltid 

överrens med det arbete som faktiskt utförs. Fördelen med dessa myter är att de tillför legitimitet 

och stabilitet till organisationen. Att anpassa verksamheten till myter handlar om överlevnad och 

ger sken av en effektiv organisation (Jönsson et al., 2011). Meyer och Rowan (1977) ser formella 

strukturer som ceremonier som avspeglar omgivningens förväntningar. Organisationer kan for-

mellt visa upp policydokument för att nå legitimitet, men desto svårare är det att visa hur dessa 

faktiskt har påverkat verksamheten. Det som visas upp för omgivningen och som ska ge legitimi-

tet, är inte alltid praktiskt användbart för organisationen. Detta kallar Meyer och Rowan (1977) 

för löskoppling; ett glapp mellan det man visar upp och det faktiska agerandet i organisationen. 

 

4.3 Homogenisering och homosocialitet 
Organisationer tenderar att bli allt mer lika varandra hävdar DiMaggio och Powell (1983). De 

presenterar tre mekanismer för institutionell förändring som gör organisationer mer likartade: 

tvingande, härmande och normativa. Tvingande mekanismer är till exempel de lagar och regler 

som organisationen måste förhålla sig till. Härmande, eller mimiska, mekanismer handlar om 

osäkerhet i organisationen. DiMaggio och Powell (1983) menar att organisationer som är bero-

ende av andra organisationer tenderar att ta efter dessa. Det finns en trygghet i att göra likadant 

som alla andra. Det är också vanligt att organisationer inom samma fält tar efter varandra vilket 

resulterar i att till exempel alla sjukhus eller alla skolor ser ut och fungerar på ungefär samma 

sätt. Det kan bero på att det finns professionella grupper som är utbildade inom ett visst fält och 

där lärt sig att en viss typ av verksamhet ska bedrivas på ett bestämt sätt. Den tredje mekanismen 

som framkallar organisatorisk förändring och som leder till likformighet är normativ press. Press 

och förväntningar från omvärlden har stor betydelse för hur organisationer organiserar sig (Di-

Maggio & Powell, 1983).  

 

En effekt av dessa förändringar är att organisationer blir allt mer lika och homosocialitet uppstår. 

Likheten som uppstår kan ses som en fördel för organisationen, till exempel när det gäller att at-
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trahera ny kompetent personal. Om organisationen är som alla andra inom samma fält vet männi-

skor vad de kan förvänta sig. Detta uppmuntrar till en homogenisering, man härmar sina konkur-

renter för att kunna erbjuda sina anställda samma förmåner (DiMaggio & Powell, 1983). 

 

4.4 Ledarskap 
Ahrne och Hedström (1999) hävdar att grunden i all organisering är en auktoritetsrelation. Det 

innebär att människor samarbetar, kontrollerar och ställer krav på varandra för att nå ett gemen-

samt mål. Organisationer kännetecknas av att vara en plats där beslut tas. I varje organisation 

finns en arbetsfördelning och några som bestämmer (Holmblad Brunsson, 2002).  

 

Holgersson et al. (2011) menar att ledarskapet är könsmärkt. De menar att de egenskaper vi för-

knippar med män i många fall stämmer överens med de förväntningar vi har på en ledares egen-

skaper. Ledarskapets manliga könsmärkning gör att kvinnor och män bedöms utifrån olika vill-

kor. I rekryteringssammanhang kan kvinnor generellt sett definieras utifrån sina brister i högre 

grad än männen. Den historiska traditionen av ledarskap är manligt dominerad, men allt fler 

kvinnor återfinns idag i styrelser och på chefspositioner, om än inte i lika stor utsträckning (Hol-

gersson et al., 2011). 

 

I formella organisationer är positionen avgörande för vilka befogenheter en medarbetare har. 

Formellt sett tas de största besluten högt upp i hierarkin; av chefer och företagsledare. Däremot, 

menar Holmblad Brunsson (2002), behöver ledningen ofta hjälp i beslutsfattandet. I realiteten 

krävs också att ledningen fattar sådana beslut som övriga anställda är med på för att undvika mot-

stånd och för att över huvud taget få igenom den förändring som beslutet innebär. Att besluts-

makten finns högt upp i organisationen är delvis en illusion, menar Holmblad Brunsson (2002). 

Makten finns i lika hög grad hos de medarbetare som ska genomföra besluten. För att ett beslut 

verkligen ska kunna genomföras krävs också att det överensstämmer med vad som uppfattas vara 

organisationens uppgift och mål (Holmblad Brunsson, 2002). 

 

4.4.1 Tröga organisationsförändringar 

Ahrne och Papakostas (2002) menar att utgångspunkten för organisationer är dess stabila form. 

Organiseringen är något fast som människor förlitar sig på i en föränderlig värld. Därför förknip-

pas organisationer ofta med tröga förändringsprocesser som möter motstånd. Organisationer kan 
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ha svårigheter med att hantera sin omvärld, speciellt om den förändras snabbt. Att organisations- 

och strukturförändringar sker trögt menar Holmblad Brunsson (2002) kan bero på:  

 

1) Ekonomiska skäl. Man har redan investerat i dyr utrustning och personal med specialkompe-

tens 

2) De som ska fatta beslut har begränsad information om organisationens alla delar 

3) Förslag på omorganisation kan möta starkt motstånd 

4) Trygghet och vanan gör det svårt att ändra på något som tycks fungera, ”så har vi alltid gjort” 

5) Förhållanden i omvärlden, till exempel avtal och regelverk förhindrar eller försvårar föränd-

ringar 

 

Andra förklaringar till tröghet kan vara att organisationer har fullt upp med de ordinarie sysslorna 

för att få verksamheten att gå runt och tänker därför inte på vad som skulle behöva förändras. 

Eller så kan det vara så att en organisation faktiskt fortfarande är tillräckligt effektiv för sitt syfte 

och är därför inte i behov av förändring (Ahrne & Papakostas, 2002). 

 

Trögheten behöver inte vara enbart negativ. Den signalerar trygghet och stabilitet i en annars oro-

lig och föränderlig värld. Samtidigt vill organisationer inte stå helt still. Man vill följa sin tids 

utveckling, men utan alltför stora förändringar (Ahrne & Papakostas, 2002). 

 

Organisationers tröghet kan ses dels som oförmåga att förändras snabbt, dels som en effekt av 

organisationers ovilja att förändras. Oförmågan kan bero på tre saker: de kollektiva resurserna 

(oförmåga att handla), beslutsprocesserna (oförmåga att fatta beslut) och organisationsrutinerna 

(oförmåga att se behov av eller möjligheter till förändring). Oviljan beror på de kulturella och 

ideologiska värderingar som finns i organisationen samt en rädsla att förlora makt, inflytande 

eller trygghet (Ahrne & Papakostas, 2002).  
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5. Metod 
 

I detta avsnitt presenteras vilka metoder som valdes för studien och varför, samt hur materialin-

samlingen och intervjuer genomfördes. Här redogörs för och diskuteras urvalsprocessen och valet 

av informanter. Dessutom presenteras de etiska överväganden som gjorts i och med studien. 

 

5.1 Metodval för studien  
Vid genomförandet av studien användes en kvalitativ metod med datainsamling genom intervjuer 

och informella samtal. Dessutom studerades de dokument som reglerar och används vid rekryte-

ring. Metoden valdes för att skapa en grund för kunskap om och förståelse för rekryteringspro-

cessen ur ett jämställdhetsperspektiv.  

 

5.2 Insamling av material 

5.2.1 Dokument 

Som ett första steg i studien samlades grundläggande dokument in, så som Linnéuniversitetets 

jämställdhetsplan, anställningsordning och samhällsvetenskapliga institutionens kompetensför-

sörjningsplan. Detta gjordes i samband med informella samtal med en personalkonsult där rekry-

teringsprocessen förklarades. Andra dokument som samlades in var anställningsprofil, befatt-

ningsbeskrivning, anvisningar till sakkunniga, sakkunnigutlåtande, mall för ansökan samt ansök-

ningshandlingar. Jag tog del av de dokument som produceras och används från det att ett behov 

artikulerades till dess att en tjänst blir tillsatt. Jag tog dessutom del av processen utifrån dokument 

som rörde ett specifikt rekryteringsärende som nyligen genomfördes på samhällsvetenskapliga 

institutionen. Rekryteringsärendet handlade om en nyanställning av en professor i statsvetenskap.  

 

I samband med institutionens jämställdhetsprojekt har Joacim Martinsson, ställföreträdande pre-

fekt på den samhällsvetenskapliga institutionen, genomfört tre intervjuer som resulterat i ett 

sammanfattande dokument. Jag har tagit del av det interna dokumentet och använt det som ett 

kompletterande underlag för min studie. Dokumentet är en sammanställning av vad dekan, pro-

dekan och personalkonsult sade om arbetet med och synen på jämställdhetsfrågor i rekryteringsä-

renden under år 2012. Författaren och samtliga intervjupersoner har blivit tillfrågade och godkänt 

att underlaget används av mig i den här studien. 
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5.2.2 Informella samtal 

Sammanlagt genomfördes i december år 2012 tre informella samtal med två olika personer, båda 

inblandade i rekryteringsprocessen på olika sätt. De informella samtalen pågick i cirka 60 minu-

ter vardera. Under samtalen fördes noggranna anteckningar och delar av dessa samtal spelades in. 

Anledningen till att inte alla samtal spelades in var på grund av den informella och avslappnade 

stämningen, vilken jag ansåg annars kunde påverkas negativt av inspelning. Det är enligt Holme 

och Solvang (1997) viktigt att den intervjuade kan känna sig naturlig. Jag gjorde utifrån det ett 

övervägande, bedömde situationen som sådan och valde att istället anteckna noggrant. 

 

5.2.3 Intervjuer 

Som ett andra steg i studien genomfördes fem intervjuer under perioden december år 2012 - janu-

ari år 2013, varav en personlig intervju (dvs. ansikte mot ansikte) och fyra intervjuer genomför-

des via telefon eller skype. Bryman (2012) menar att personliga intervjuer i form av ett faktiskt 

möte ofta är att föredra och att man vid telefonintervjuer går miste om viktig kommunikation i 

form av kroppspråk, ansiktsuttryck och ögonkontakt. Telefonintervjuer har dock sina fördelar. Då 

forskaren inte ser personen i fråga behöver denne inte oroa sig för att påverkas av eller dra förut-

fattade slutsatser om en person på grund av dennes utseende och bakgrund. Bryman (2012) kon-

staterar också att det finns få bevis som pekar på betydelsefulla skillnader mellan personliga in-

tervjuer och telefonintervjuer.  

 

Samtliga intervjuer var av semi-strukturerad intervjukaraktär. Sådana intervjuer kännetecknas av 

struktur i form av en intervjuguide att ha som stöd i kombination med friheten att anpassa frå-

gorna och intervjupersonens möjlighet att svara personligt (Bryman, 2012). Före varje intervju 

presenterades studiens syfte samt intervjupersonens roll i sammanhanget. I enlighet med Veten-

skapsrådets forskningsetiska principer informerades intervjupersonerna om att deltagandet i stu-

dien var helt och hållet frivilligt samt att de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan. 

Samtliga gav sitt medgivande till att delta i intervjun samt gav samtycke till att samtalet spelades 

in. Intervjupersonerna/informanterna informerades också om att deras namnuppgifter skulle be-

handlas konfidentiellt (Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forsk-

ning, 2002). Intervjuerna pågick i cirka 45 minuter vardera och under samtliga intervjuer fördes 

anteckningar. Det var ingen skillnad på tidsåtgången, vare sig det var en personlig intervju eller 

en telefonintervju. Detta tyder på att valet av intervjumetod inte tycks ha påverkat intervjuperso-

nernas sätt att svara på frågorna i särskilt stor utsträckning. Alla intervjuer utom en spelades in. 
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Undantaget berodde på att den tekniska inspelningsutrustningen inte fungerade vid ett av inter-

vjutillfällena. Under den intervjun fördes istället mer noggranna anteckningar som sedan skrevs 

rent direkt efter att intervjun avslutats, för att förhindra att värdefull information förlorades.  

 

Inför intervjuerna arbetades en intervjuguide (se bilaga 1) fram utifrån mina tankar och uppfatt-

ningar om ämnet. De mest centrala frågorna formulerades. Intervjuguiden behöver inte nödvän-

digtvis följas till punkt och pricka, eller frågorna ställas i en viss ordning. Den kvalitativa inter-

vjun kännetecknas istället, enligt Holme och Solvang (1997), av flexibilitet och påminner om ett 

vardagligt samtal där intervjupersonen kan påverka samtalets utveckling. De informella samtalen 

som genomfördes skiljde sig därmed inte avsevärt från intervjuerna. Som forskare ger man endast 

de övergripande tematiska ramarna, men man får samtidigt se till att få svar på de frågor man vill 

belysa (Holme och Solvang, 1997). I stort sett användes samma intervjuguide till samtliga infor-

manter och intervjupersoner. Vissa frågor anpassades till informantens och/eller intervjuperso-

nens perspektiv. Under samtalen och intervjuerna ställdes öppna frågor vilket resulterade i att 

olika samtal och/eller intervjuer kom att fokusera på olika saker. Beroende på informan-

tens/intervjupersonens svar ställdes olika följdfrågor och samtalen/intervjuerna tog olika riktning. 

För att inte glida helt från ämnet såg jag till att de viktigaste frågorna ställdes till samtliga. Detta 

säkerställdes genom intervjuguidens övergripande frågor. 

 

5.3 Bearbetning av materialet 
Samtliga samtal och intervjuer, med undantag för den intervju som inte kunde spelas in på grund 

av tekniska svårigheter, transkriberades. Att transkribera intervjuer är ett mycket tidskrävande 

arbete, men fördelen är att man kommer sitt material närmare. Det vi minns från intervjutill-

fällena med stödjande anteckningar är sällan exakt och inte särskilt detaljerade minnesbilder. 

Transkribering är också bra för att finna intressanta och för studien tongivande citat (Bryman, 

2012).  

 

För att analysera mitt material började jag med att gå igenom det transkriberade materialet, an-

teckningar och dokument för att finna gemensamma nämnare. Jag förde löpande anteckningar i 

marginalen och strukturerade materialet utifrån de rubriker som framträdde efter flera genomläs-

ningar. De delar av materialet som bedömdes relevanta för studiens syfte redovisas under fyra 

rubriker: Rekryteringsprocessen, Strukturella problem, (O)kunskap och Engagemang. Resultatet 



30 

 

analyserades med utgångspunkt från följande teoretiska begrep: Professionell byråkrati, Merito-

krati, Tröghet, Legitimitet och Löskoppling. 

 

5.4 Urval 
För studien användes så kallat snöbollsurval. Det är ett icke-slumpmässigt urval där forskaren 

börjar med att skapa kontakt med personer relevanta för studien, för att sedan använda dessa för 

att få kontakt med ytterligare personer (Bryman, 2012). I slutet av varje samtal och intervju frå-

gade jag om det fanns någon person som jag borde samtala med och som hade kunskap inom 

ämnet. Urvalsmetoden skulle kunna ses som en typ av bekvämlighetsurval där de personer som 

varit delaktiga i och hade kunskap om rekryteringsprocessen och som gick att komma i kontakt 

med inom tidsramen för studien fick utgöra urvalet. Nackdelen med urvalsmetoden är att det inte 

är representativt för en hel population, vilket gör det svårare att dra generella slutsatser (Bryman, 

2012). De personer som intervjuades var eller hade varit inblandade i någon del i rekryterings-

processen på något sätt. Urvalet baserades på deras delaktighet och kunskap om rekryteringspro-

cessen på den samhällsvetenskapliga institutionen.  

 

Holme och Solvang (1997) menar att forskaren bör eftersträva ett stort informationsinnehåll ge-

nom största möjliga variationsbredd i urvalet. Ett sätt att öka informationsinnehållet är att inter-

vjua sådana personer som på goda grunder antas ha god kunskap om den företeelse som under-

söks. Även personer som är mer medvetna än andra och som reflekterat över företeelsen anses 

öka informationsinnehållet. Däremot bör man förhålla sig kritiskt till personer som har en be-

stämd åsikt om en företeelse och se upp för tendenser att övertyga och överdriva (Holme och 

Solvang, 1997). För att få en så fullständig bild som möjligt av hur rekryteringsprocessen funge-

rar, valdes intervjupersonerna med variation i åtanke. Urvalet av intervjupersoner och informan-

ter bestod av tre kvinnor och fyra män med tillhörighet i olika ämnen, institutioner och funktioner 

inom Linnéuniversitetet. Trots att studien handlar om institutionen för samhällsvetenskaper har 

jag intervjuat personer utanför institutionen, då jag ansett att de haft värdefull kunskap och erfa-

renhet av hela eller delar av rekryteringsprocessen. Informanterna och intervjupersonerna repre-

senterar olika slags kunskap om olika delar av rekryteringsprocessen. Becker (2008) menar att 

toppskiktets tankar ofta studeras i och med att chefer vet mycket om verksamheten. Därför är det 

viktigt att förhålla sig kritisk och vara medveten om att de talar utifrån sin horisont och att deras 

upplevesle om vad som är problematiskt kan skilja sig från andras upplevelser. Med detta i 
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åtanke representerar urvalet också olika perspektiv: studentperspektiv, kvinnoperspektiv, mans-

perspektiv, medarbetarperspektiv och ledarperspektiv. Urvalet bestod av personer som hade kän-

nedom om rekryteringsprocessens helhet eller delar om av rekryteringsprocessen så som sakkun-

nigletande, arbete i anställningsnämnd, annonsutformande och utformandet av befattningsbe-

skrivning. Personerna var också på olika sätt delaktiga i processen som ledde till beslut. 

 

Dokument rörande ett specifikt rekryteringsärende användes för att exemplifiera hur mallar och 

dokument för rekrytering används. Det specifika ärendet valdes för att det var nyligen genomfört 

och därmed aktuellt. Ärendet berörde den samhällsvetenskapliga institutionen i och med att det 

gällde en professorstjänst i statsvetenskap. Statsvetenskap är ett av de två (statsvetenskap och 

sociologi) forskarutbildningsämnen som finns på den samhällsvetenskapliga institutionen. Ären-

det valdes utifrån tillgängligheten till dokument samt att det inom ämnet statsvetenskap finns en 

ojämn könsfördelning.  

 

5.5 Etiska överväganden 
Intervjupersonerna och informanterna blev informerade om studiens syfte, villkor för deras delta-

gande samt att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas. Deltagarna i undersökningen hade 

själva fått bestämma över sin medverkan och gav sitt samtycke till att delta. Personuppgifter han-

terades med konfidentialitet och personerna är därmed inte namngivna i resultatredovisningen. 

De uppgifter som i samband med studien hade samlats in användes enbart för denna studie, vilket 

intervjupersonerna och informanterna blev informerade om. Jag har därmed tagit hänsyn till Ve-

tenskapsrådets fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 

2002). 

 

Att arbeta för jämställdhet och jämställd rekrytering är vad som förväntas av stora offentliga or-

ganisationer idag. Detta var ett etiskt dilemma som jag hade med i tanken då jag intervjuade och 

samtalade med personer som var inblandade i rekrytering och/eller hade en ledarposition (Becker, 

2008). De personer jag träffade, samtalade med och intervjuade var alla verksamma i den stude-

rade organisationen. Det kan ha inneburit att personerna berättade och svarade så som de trodde 

sig förväntas svara och tycka kring ämnet jämställdhet. Det fanns därför en risk att de inte fullt ut 

uttryckte sina personliga och/eller avvikande åsikter eftersom det kan anses politiskt inkorrekt att 
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inte främja jämställd rekrytering. Det var svårt att avgöra om påståenden om jämställdhet var 

genuina eller ett resultat av yttre förväntningar. Jag tog hänsyn till detta genom att jag ställde 

öppna frågor och inte lade någon värdering i intervjupersonernas svar. Jag upplevde att de perso-

ner jag samtalade med inte höll tillbaka eller försökte försköna varken sig själva eller organisat-

ionen vad gäller jämställdhetsaspekten. 

 

Det är alltid viktigt att göra etiska överväganden när man samarbetar med den organisation som 

studeras. Den studerade organisationen kan förvänta sig ett visst resultat vilket i sin tur kan på-

verka forskarens ställning till det studerade objektet. Jag genomförde denna studie som ett sido-

projekt till det jämställdhetsprojekt som pågår på den samhällsvetenskapliga institutionen. Ef-

tersom det fanns ett intresse från institutionens sida att denna studie blev av, var det viktigt att jag 

förhöll mig kritisk till hur detta kunde ha påverkat mig som forskare. Jag kan ha påverkats av de 

förväntningar jag trodde att institutionen hade på mig och min studie. Min utgångspunkt i studien 

bottnar därför i sådana frågor jag själv intresserat mig för. Jag har strävat efter att genomföra stu-

dien på mina villkor och inte vara påverkad av organisationens eventuella önskemål. 

 

 

7. Resultat 
 

I den här delen av uppsatsen presenteras resultatet av de samtal och intervjuer som genomförts 

samt de dokument jag tagit del av. Resultatet redovisas under följande fyra rubriker: Rekryte-

ringsprocessen, Strukturella problem, (O)kunskap och Engagemang. De olika informanter-

na/intervjupersonerna (i fortsättning benämnda intervjupersonerna) betecknas med I:A, I:B och 

så vidare till och med I:G. En omorganisation sker inom Linnéuniversitetet som till delar kommer 

att påverka rekryteringsprocessen. Följande beskrivning gäller för år 2012 samt delvis även för 

första kvartalet år 2013.  

 

Den rekryteringsprocess som jag valde att undersöka präglas av att Linnéuniversitetet är en stat-

ligt styrd organisation och att många av de tjänster som tillsätts kräver dokumenterade akade-

miska meriter. I denna studie undersöktes hur rekryteringen av universitetslärare, främst lektorer 

och professorer, går till. Dessa tjänster kräver avancerad akademisk examen och akademiska me-

riter, vilket gör att antalet sökande är begränsat. Rekryteringsprocessen är inom Linnéuniversite-
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tet mycket omfattande och tar lång tid. Det är inte ovanligt att en rekrytering tar mellan 10-14 

månader. 

 

7.1 Rekryteringsprocessen 
Utifrån ett övergripande perspektiv är det Linnéuniversitetets strategi- och styrdokument som 

påverkar hur en lärarrekrytering går till. Linnéuniversitetet har en vision om att kunna erbjuda en 

attraktiv kunskapsmiljö, bidra med framstående forskning, vara en samhällelig drivkraft och fo-

kusera på globala värden. På fakultetsnivå finns det en verksamhetsplan att följa och på institut-

ionsnivå en kompetensförsörjningsplan. Hur en rekrytering får och ska gå till grundar sig i ett 

flertal dokument utöver de övergripande styrdokumenten. Vid en rekrytering måste man ta hän-

syn till Linnéuniversitetets likabehandlingsplan och jämställdhetsplan.  

Anställningsordningen är ett dokument med grundläggande bestämmelser för rekrytering. 

Linnéuniversitetet använder sig av speciellt utformade dokument som berör olika delar av pro-

cessen: motivering för rekrytering som ska fyllas i innan en process påbörjas, riktlinjer för hur 

anställningsprofilen ska utformas, beslut om och anvisningar till sakkunniga samt en mall för 

ansökan.  

 

Som ett första steg i rekryteringsprocessen ses förutsättningarna för verksamheten över genom en 

nulägesanalys. Genom anställningsstatistik formuleras ett önskat läge samt vilka åtgärder som 

behövs för att nå dit. Innan ett beslut fattas om nyrekrytering bör man se över den kompetens som 

finns inom institutionen, vilken kompetens som saknas och behövs. Om den kompetens som sak-

nas inte finns eller går att utveckla inom verksamheten kan rekrytering bli aktuellt.  

 

Vanligtvis identifieras ett behov av ny personal på ämnes- eller institutionsnivå. Den ämnesan-

svariga, i samråd med prefekt och personalkonsult, bedömer om behov av anställning finns. Efter 

det ska en motivering skrivas och visa på att man tagit hänsyn till Linnéuniversitetets rekryte-

ringsmål angivna i anställningsordningen, fakultetsnämndens verksamhetsmål och institutionens 

kompetensförsörjningsplan. I motiveringen ska det även dokumentera om det varit aktuellt att 

beakta jämställdhetsaspekten och hur det i sådana fall har gjorts. Motiveringen ska sedan god-

kännas, undertecknas av prefekt och tillstyrkas av anställningsnämndens ordförande. I samråd 

med personalkonsult skriver prefekt och ämnesansvarig ett förslag på anställningsprofil. Anställ-

ningsprofilen ska skrivas med utgångspunkt i Linnéuniversitetets anställningsordning och i före-
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kommande fall institutionens kompetensförsörjningsdokument. Anställningsprofilen innehåller 

en arbetsbeskrivning, vilka behörighetskrav och bedömningsgrunder som gäller för tjänsten, 

rangordning av vikten av dessa, anställningens omfattning, ämnesområde och placeringsort samt 

uppgifter till kontaktpersoner. När anställningsprofilen är klar och tillstyrkt av prefekt skickas 

den till personalkonsulten som skickar den vidare till dekan och anställningsnämnd för gransk-

ning. Anställningsnämndens ordförande tar det slutgiltiga beslutet om anställningsprofilen och en 

tidplan för rekryteringen görs. I samband med detta påbörjar institutionen arbetet med att hitta 

potentiella sakkunniga.  

 

Samtliga intervjupersoner, och kanske särskilt de som representerar anställningsnämnderna på 

något sätt, betonar vikten av att vara tydlig vid utformandet av anställningsprofilen. De menar att 

det i profilen måste framgå tydligt om man söker en person av ett visst underrepresenterat kön. 

Intervjupersonerna som representerar anställningsnämnderna menar att detta är avgörande för om 

de sakkunniga kommer att kunna ta hänsyn till jämställdhetsaspekten. Det finns en frustration 

inom nämnderna då man känner att man inte alltid kan påverka utfallet. Detta förklaras delvis 

genom att anställningsnämnden kommer in så sent i processen då anställningsprofilen redan är 

skriven och kan därmed inte påverka jämställdhetsaspekten. Här råder viss diskrepans då andra 

intervjupersoner menar att man försökt skriva något om jämställdhetsaspekten i anställningsprofi-

len, men att detta i sin tur inte har godkänts av anställningsnämnden. 

 

”Eller måste sakkunniga, alltså när man fått fram sakkunniga är man ju rätt noga 

med att det ska vara en man och en kvinna. Det är bra i och för sig, men de sakkun-

niga måste också få klara riktlinjer. Det kan de i och för sig få från befattningsbe-

skrivningen och tjänsteprofilen, men då måste de på nåt sätt stå svart på vitt vad man 

vill ha för någon så att de sakkunniga kan beakta det.” – I:B 

 

Ansökningstid och vilka sökvägar som ska användas beslutas av prefekt och/eller ämnesansvarig 

efter diskussion med personalkonsulten. Personalkonsulten ansvarar för att publicera annonsen. 

Vanligtvis publiceras annonsen i relaterad facktidning (till exempel tidningen Universitetsläraren 

som ges ut av Sveriges universitetslärarförbund), på Arbetsförmedlingens platsbank, på Linnéu-

niversitetets egen hemsida samt anslås på anslagstavlan. Att annonsera genom att ”anslå på an-
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slagstavlan” är en akademisk tradition. Det finns en anslagstavla på varje campus där alla interna 

tjänster annonseras. 

 

”Vi kan bli bättre på att göra strategiska sökningar eftersom valet av sökvägar spe-

lar in. Men det beror också på vilket ämne det är och så där, om man söker internat-

ionellt eller inte.”  

– I:C 

 

Universitetet använder sig av ett webbaserat rekryteringsverktyg (Reachmee) som underlättar 

publicering av platsannonser. Då sista ansökningsdag passerat ansvarar personalkonsult för att 

skriva en lista över de sökande som sedan skickas till diariet för registrering. Om de sökande be-

höver komplettera sina ansökningar ska de meddelas detta. Vid rekrytering av högre akademiska 

tjänster består en ansökan av flera delar. Den sökande måste bifoga sina verk och publikationer 

som är av vikt för bedömningen av dennes kompetens och forskningsinriktning inom ämnet. An-

sökningshandlingarna ska dessutom finnas i flera exemplar för att sakkunniga ska kunna ta del av 

dessa för en bedömning. En särskild mall med anvisning för hur ansökan ska vara disponerad och 

vad som ska bifogas finner de sökande på Linnéuniversitetets hemsida (Linnéuniversitetet, 2011-

09-29). Personalkonsulten ska i detta läge meddela prefekten, eller de kontaktpersoner som varit 

aktuella vid rekryteringen, att ansökningarna kommit in och är tillgängliga i Reachmee.  

 

Att få tag på sakkunniga som kan ta sig an uppgiften beskrivs av flera intervjupersoner som 

mycket svårt. Arbetet med detta sker informellt och ofta får den person med bäst kontakter upp-

giften att leta sakkunniga. Det beskrivs av flera intervjupersoner som en fråga om tjänster och 

gentjänster. Det är inte heller alltid lätt att uppfylla jämställdhetskraven, alltså att de sakkunniga 

ska bestå av en kvinna och en man. Förklaringen som ges är dels att det finns få kvinnor inom 

vissa ämnesområden och att de få kvinnor som finns blir tillfrågade att ta sig an väldigt många 

sakkunniguppdrag. Ett annat problem som lyfts fram av intervjupersonerna är den tid det tar att få 

tag på lämpliga sakkunniga. Det drar ofta ut på tiden och försenar hela rekryteringsprocessen. De 

sakkunnigas uppgift består i att granska och bedöma ansökningshandlingar som består av artiklar, 

avhandlingar och andra verk skrivna av den sökande. Anställningsprofilen tillsammans med 

Linnéuniversitetets anställningsordning är de viktigaste utgångspunkterna för sakkunnigbedöm-

ningarna. 
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”Sverige är ju ett ganska litet land när det gäller rekryteringen av sakkunniga, så det 

är en begränsad skara som man har att välja bland. Man får liksom förlita sig på 

människors välvilja många gånger även om man vet att man någon gång måste åter-

gälda de tjänsterna som man fått till sig.” – I:A 

 

Beslut om sakkunniga ska tas och personalkonsulten skickar ut en mall för utseende av sakkun-

niga till prefekt och/eller institutionens kontaktperson för rekryteringen. De tilltänkta sakkunniga 

kontaktas, man kommer överens om en tidplan samt försäkrar sig om att inget jäv föreligger. En-

ligt förvaltningslagen (SFS 1986:223) måste beslutsfattare och handläggande tjänstemän inom 

högskolan agera objektivt i sin hantering av ärenden vars utgång de kan tänkas påverka. Perso-

nalkonsulten ansvarar för att granska om jämställdhetsaspekten har beaktats (två sakkunniga ut-

ses och de ska, i den utsträckning det är möjligt, vara en kvinna och en man). Förslaget på de 

sakkunniga skickas sedan till ordförande i anställningsnämnden som tar ett beslut. Efter beslut 

förser personalkonsulten de sakkunniga med de sökandes handlingar, beslut om sakkunniga, lista 

över sökande, anställningsordning, anvisningar till sakkunniga, anställningsprofil samt arvodes-

räkningen. 

  

När sakkunniga gått igenom ansökningshandlingarna inkommer de med sina utlåtanden. Perso-

nalkonsulten meddelar anställningsnämndens ledamöter, institution, prefekt och kontakperson för 

rekryteringen och begär in förslag på vilka kandidater som ska kallas till intervju och undervis-

ningsprov (provföreläsning). Vid behov genomför personalkonsulten referenstagning. Detta dis-

kuteras med övriga inblandade i rekryteringen vid ett sammanträde. Anställningsnämnden sam-

manträder och ger sedan förslag till anställning genom en rangordning av de sökande. Personal-

konsult för en diskussion med prefekt om vilken eller vilka kandidater som ska erbjudas anställ-

ning. Anställningsbeslutet dokumenteras och anslås. Personalkonsult meddelar de sökande om 

anställningsbeslutet samt informerar prefekt och dekan. Anställningsärendet är avslutat. 

 

7.2 Strukturella problem 
Jämställdhetsarbete är inte högprioriterat, har en låg budget och att arbeta med dessa frågor ger 

varken status eller prestige. Universitetet premierar andra typer av satsningar och det anses vikti-

gare att arbeta med frågor som rör till exempel forskning. Flertalet av intervjupersonerna menar 

att det inte sker något aktivt jämställdhetsarbete. 
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”Min erfarenhet är att jämställdhet är en sån sak som man gärna vill ge till någon 

annan, om du förstår vad jag menar. Det är ju ett problem…jag tror att många tyck-

er nog att…det är inte högprioriterat, så kan man säga. Det finns andra sysslor som i 

universitetvärlden anses ha större värde, som har en bättre glans över sig.” – I:B 

 

En annan problematik som lyfts fram är den meritokratiska organisationen som försvårar jäm-

ställdhetsarbetet. Även om det finns välmeriterade personer av båda könen inom ett ämne, tende-

rar männen att vara mest välmeriterade. En strukturell förklaring till detta är det faktum att kvin-

nor föder barn och i större utsträckning än män är hemma med barn. Under de perioderna hamnar 

kvinnor efter männen som hinner meritera sig ytterligare och därmed slår ut kvinnor i rekryte-

ringssammanhang.  

 

”…kvinnorna som också kan vara docenter och professorer har också meriterat sig 

väl, men inte lika väl, för att de har varit hemma och fött barn. Så de ligger ett år ef-

ter hela tiden kan man säga och det finns inget sätt att kompensera för det i vårt sy-

stem. Det får vi inte göra, för de är inte lika meriterade. Det är inte meriterande i 

vår miljö att ha varit hemma och fött barn. […] Finns det ingen vetenskaplig artikel 

har man ju inte gjort någonting.” – I:D 

 

Den meritokratiska organisationen och strävan efter att nå ett rättvist system kan också ses som 

negativt för jämställdheten. Om det alltid är den bäst meriterade som får arbete, kompetensut-

veckling och som får möjlighet att satsa på sin forskning kommer strukturerna förbli trögrörliga. 

Flera intervjupersoner påpekar vikten av att se personalen utifrån ett kompetensförsörjningsper-

spektiv. De menar att man inte kan ge upp jämställdhetsarbetet bara för att det inte går att rekry-

tera kvinnor till vissa ämnen. Istället menar de att man kan satsa på att behålla och utveckla den 

kompetens som redan finns på institutionen. Flera intervjupersoner menar att man måste satsa 

mer internt på de kvinnor som redan finns inom organisationen. Det ges förslag på speciella do-

centskolor för kvinnor, men det verkar som att sådana åtgärder är svåra att få igenom. Det verkar 

bottna i något slags rättvisetänkande och att rättvisa uppnås genom att man med goda meriter har 

förtjänat mer tid till forskning. 
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”Man kan lyfta fram…göra särskilda satsningar på att kvinnor ska kunna meritera 

sig akademiskt…till exempel docentskolor för kvinnor. Men…lite känsligt det 

där…man vill inte heller göra någon kvotering.” – I:A 

 

Strävan efter att nå jämställdhet på alla plan kan enligt flera intervjupersoner påverka kvinnors 

möjlighet till vidare meritering på ett negativt sätt. Eftersom kvinnorna är färre till antalet, efter-

frågas de att medverka i olika nämnder och grupper i större utsträckning än männen. Detta tar 

några intervjupersoner upp som problematiskt i och med att kvinnor på så sätt förlorar tid till 

forskning och därmed möjlighet till meritering. Samtidigt påpekas att det är viktigt att även 

nämnderna är jämställda och består av individer med olika ålder och bakgrund. 

 

”…man strävar efter något slags jämställdhetsideal inom olika positioner. Det gäller 

inte bara rekryteringsprocessen utan handlar också om att ha alla ansvarsfulla ar-

betsuppgifter inom en organisation. Men eftersom kvinnorna är färre så blir de 

gärna överutnyttjade på sådana typer av arbetsuppgifter, vilket gör att de inte har tid 

att meritera sig och inte kan bli professorer i lika hög utsträckning som män. Så 

strävan efter jämställdhetsidealet kan ibland slå tillbaka mot kvinnorna på det sät-

tet.” – I:A 

 

En annan struktur som anses svår att förändra och som påverkar rekrytering är det faktum att 

kvinnor och män befinner sig inom olika forskningsområden. Många ämnen är väldigt kvinno- 

eller mansdominerade vilket försvårar arbetet med jämställdhet. Detta medför dels att det är svå-

rare att få kvinnliga sökanden till mansdominerade ämnen (och vice versa), men också att det är 

svårt att finna sakkunniga av båda könen inom vissa ämnen. Även om det inom ett ämne finns 

kvinnliga forskare återfinns de ofta inom vissa inriktningar. Man kan alltså säga att vissa ämnes-

inriktningar är könade. Till exempel finns få kvinnliga professorer inom internationell politik. De 

kvinnor som finns inom statsvetenskapen ägnar sig istället åt andra inriktningar. Samma sak gäl-

ler sociologiämnet. Om man till exempel söker en familjesociolog, kommer man bara få kvinn-

liga sökanden då det i princip inte finns några män inom den inriktningen. Därför är det viktigt att 

vara medveten om hur fördelningen ser ut inom de olika forskningsområdena. Flera intervjuper-

soner pekar på vikten av hur anställningsprofilen formuleras och vilken ämnesinriktning som 

eftersöks eftersom det är en viktig del i att försöka påverka jämställdhetsaspekten. Linnéuniversi-
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tetet har skapat utbildningsprogram med profiler som grundar sig i vissa ämnesinriktningar. Om 

inriktningen är av manlig dominans blir det därmed svårt att få in kvinnor i organisationen. För 

att rekrytera kvinnor till ett mansdominerat ämne (statsvetenskap) måste man söka utanför uni-

versitetets specifika ämnesinriktning (internationell politik). Detta innebär att man inte kommer 

ha särskilt stor nytta av den avvikande kompetensen. För vad ska man med en professor till inom 

exempelvis socialpolitik om all undervisning på universitetet berör internationell politik? Det 

finns en medvetenhet kring den här problematiken och strukturerna beskrivs som självgenereran-

de. 

 

”…redan när man bestämmer inriktningen på en tjänst så definierar man bort möj-

ligheten att rekrytera en kvinna.” – I:D 

 

7.3 (O)kunskap 
Enligt samtliga intervjupersoner finns ett flertal dokument som berör rekryteringsprocessen på 

olika sätt. Några anser sig själva ha kunskap om vad som gäller och vad som står i dokumenten, 

medan majoriteten anger att det saknas kunskap – både hos de själva och hos andra – kring ruti-

nerna som gäller. Majoriteten av intervjupersonerna uttrycker att det finns en osäkerhet gällande 

vad som får respektive inte får göras i rekryteringssammanhang. Hur annonsen får formuleras 

och hur man ska förhålla sig till det underrepresenterade könet har tolkats olika av olika personer.  

 

Kunskapen om dessa rutiner finns i organisationen. Däremot tycks inte denna kunskap spridas 

tillräckligt till inblandade personer. Intervjuerna visar på olika upplevelser av detta. På perso-

nalavdelningen känner man till de dokument som finns och vet hur rutinen ska fungera. Inom 

anställningsnämnderna upplever man däremot att rutiner saknas och/eller är otydliga.  

 

”Alla är medvetna om jämställdhetsplanen, men den lever lite sitt eget liv. Jag tycker 

att vi i anställningsnämnden har klarat detta skapligt, men vi har inte varit på nån 

utbildning om jämställdhet i detta sammanhang. […] Kollegial beslutanderätt är 

bra, men vi har ju ingen speciell utbildning för detta. Vi ska forska! Vi vet egentligen 

ingenting om anställningsprocessen…okunskap råder och jag är en del av den!” – 

I:E 
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Om man ser till samtliga som är inblandade i en rekryteringsprocess är det egentligen bara perso-

nalkonsulten som är utbildad inom området. Övriga står för den vetenskapliga kompetensen.  

 

”Jag har kikat lite grann på den här jämställdhetsplanen som universitetet har och 

där står det ju faktiskt om en åtgärd att anställningsnämnderna skulle utbildas i den 

här 2011 på hösten och det har alltså inte skett. Jag menar nu är det ju våren 

2013…så om de menar allvar med de här dokumenten, om det inte bara ska va ett 

papper för syns skull, så vill det ju också till att man går ut med det här.” – I:F 

 

7.4 Engagemang 
Samtliga intervjupersoner betonar att jämställdhet är en viktig fråga. Det framkommer också att 

man upplever kollegors engagemang i frågan som relativt stort. Satsningar på ett jämställdhets-

projekt har gjorts på institutionsnivå och intervjupersonerna upplever att det finns en allmän 

medvetenhet om problematiken. Däremot menar flera intervjupersoner att det krävs ett eget in-

tresse och engagemang, en eldsjäl, för att driva frågan ytterligare.  

 

”Alla skulle hålla med om att det är ett viktigt arbete, men det får inte drabba 

mig…det får inte stå i vägen för min karriär.” – I:D 

 

Intervjupersonerna tror inte att någon skulle motsäga vikten av att sträva för en jämställd arbets-

plats, men att arbetsbördan är för stor och därför gärna ges till någon annan.  

  

”Alla kan vara med och påverka det här. Men ibland faller man lite för det här lilla 

motståndets lag och tycker att det innebär för mycket arbete och att man inte blir ar-

voderad för det arbete man lägger ner.” – I:B 

 

Graden av engagemang påverkas av flera saker. En förklaring som ges är att engagemanget på-

verkas av vilken vetenskaplig disciplin man tillhör och att det till exempel inom vissa ämnen 

finns en tydlig tradition av att studera ojämlika strukturer. Intervjupersonerna lyfter också fram 

att den kunskap som de personer på ledande positioner innehar påverkar hur resterande personal 

ser på jämställdhet. Intervjuerna visar att det ofta är en liten grupp av personer som står för kun-

skapen och engagemanget för frågan.   
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”Det finns en generell positiv inställning i den retorik som används, men som ofta 

glöms bort i praktiken. Därför är det viktigt att det finns på agendan, för pratar man 

inte om jämställdhet försvinner det från dagordningen. Jag lyfter ibland frågor om 

jämställdhet bara för att jag vet att det är viktigt.” – I:G 

 

 

8. Analys 
 

I det här kapitlet analyseras resultatet utifrån fem teoretiska begrepp: Professionell byråkrati, Me-

ritokrati, Tröghet, Löskoppling och Legitimitet. Analysen syftar till att belysa studiens frågeställ-

ningar: Vilka strukturer kan verka hindrande för jämställd rekrytering? och Vilka skeden i rekry-

teringsprocessen är sårbara ur jämställdhetssynpunkt? 

 

8.1 Professionell byråkrati 
Linnéuniversitetets organisation kan kallas en professionell byråkrati. Organisationen passar väl 

in på Webers byråkratimodell (1987). Universitetet är en akademisk organisation och en statlig 

myndighet. Verksamheten är hierarkiskt ordnad och har en tydlig horisontell arbetsfördelning. 

Organisationen består av många specialister inom olika ämnesområden. Det finns också skrivna 

dokument med olika uppgifter som ämnar kontrollera olika processer. Verksamheten är styrd av 

lagar och regler och rekrytering sker utifrån meriter. För att göra karriär inom Linnéuniversitetet 

finns en tydlig väg att följa i och med den tydliga hierarkin. Den professionella byråkratin är en-

ligt Jacobsen & Thorsvik (2008) bra på att handlägga ärenden tidseffektivt. Detta stämmer inte 

överens med resultatet som beskriver processen för rekrytering som trög och långsam.  

 

Den professionella byråkratin kännetecknas också av den tyngd som läggs vid formella kunskap-

er och meriter. Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att det kan hindra organisationen att utnyttja 

den faktiska kompetensen hos de anställda. Det kan kopplas till den meritokrati som råder och 

styr stora delar av rekryteringsprocessen.  

 

De dokument som studerats visar, precis som intervjuerna, på en komplicerad och styrd process. 

Dokumenten är utförliga och beskriver hur processen ska gå till på ett korrekt sätt. Det fram-

kommer en kontrast mellan det som uttrycks under intervjuerna och det som står skrivet i doku-

menten. Intervjuresultatet pekar på en medvetenhet om en problematik och många gånger en vilja 
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att nå förändring. Flera intervjupersoner påpekar brister i processen och kommer med kreativa 

förbättringsförslag. Dessa brister och förbättringsförslag beaktas inte i de dokument som stude-

rats. Jämställdhetsaspekten lyser med sin frånvaro i många av dokumenten. Till exempel visar 

anställningsprofilen för en professor inom statsvetenskap något som speglar det som framgår 

under intervjuerna: att man ser sådant behov av fler kvinnor till ämnet så att man till och med 

informellt kontaktar och uppmuntrar kvinnor att söka tjänsten. I anvisningarna till sakkunniga 

står dessutom att man som sakkunnig inte ska beakta jämställdhetsaspekten i sin slutliga sam-

manvägning.  

 

8.2 Meritokrati 
Inom Linnéuniversitetets organisation kan könens åtskillnad ses genom en tydlig segregering 

mellan yrken men också mellan olika ämnen och olika positioner. I och med att könsfördelningen 

är ojämn får en och samma kvinna fler uppdrag i till exempel olika nämnder, vilket gör det svå-

rare för henne att få tid till att meritera sig vetenskapligt. I det långa loppet leder det till att kvin-

nor inte kan dra nytta av det meritokratiska systemet och att strukturerna reproducerar fortsatt 

ojämn maktbalans (Holgersson et al., 2011).  

 

Den uppfattning som framkommer om att kvinnor överutnyttjas beskrivs i resultatet. Ett sådant 

överutnyttjande kan ses som ett uttryck för att man internt arbetar med jämställdhetsfrågor samt 

att man vill se kvinnor på beslutsfattande och ledande positioner. Detta tyder på att man arbetar 

aktivt för att motverka ett ”könsmärkt ledarskap” (Holgersson et al., 2011). Att sitta med som 

ledamot i nämnder eller delta i olika projekt, gör dock att inte bara tiden för de vetenskapliga 

arbetsuppgifterna minskar, utan också tiden till undervisning. Det i sin tur leder till att studenter-

na får färre kvinnliga förebilder. Dessa konsekvenser tyder på att det behövs både en jämn an-

talsmässig och horisontell fördelning mellan kvinnor och män för att få bukt på problemen. 

 

Det är inte bara inom akademin som det finns föreställningar om universitetet som objektiv orga-

nisation, dvs. som vid rekrytering enbart går på akademiska meriter. Även omvärlden har före-

ställningar om detta. DiMaggio och Powell (1983) beskriver hur organisationer formas av om-

givningens förväntningar, så kallad normativ press. Å ena sidan finns press från omvärlden att 

man som utbildningsinstans förväntas arbeta med jämställdhet i enlighet med vad som uppfattas 

vara politiskt korrekt. Sådan normativ press kan gynna jämställdhetsarbetet och uppmuntra åtgär-
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der för aktivt arbete. Å andra sidan kan omvärldens förväntningar på ett universitet också vara 

hindrande för utvecklingen. Förslaget på ”Thamprofessurerna” (Törnqvist, 2006) mötte till ex-

empel kraftigt motstånd. Detta tyder på en seghet i strukturerna. Även om det finns lagstiftning 

om aktivt jämställdhetsarbete och positiv särbehandling, tenderar den akademiska kulturen och 

meritokratin motverka sådant förändringsarbete (Törnqvist, 2006; Dahlerup, 2010; Egeland, 

2001; Wahl et al., 2008). 

 

Redan innan behov av ny personal uppstår kan ett sårbart skede identifieras. Med det syftar jag på 

hur man arbetar med kompetensförsörjning och den kompetens som redan finns inom organisat-

ionen. Inom flera ämnen råder mansdominans och vissa ämnesinriktningar är även de köns-

märkta. De kvinnor som finns inom dessa ämnen är få och försvinner med tiden ur det ”läckande 

röret”. Sårbarheten ligger i hur man faktiskt hanterar den befintliga personalen och speciellt de av 

underrepresenterat kön. Att särskilt satsa på kvinnor så de kan meritera sig, till exempel genom 

docentskola, skulle kunna vara en åtgärd för att minska den sneda könsfördelningen bland profes-

sorer (Dahlerup, 2010; Delegationen för jämställdhet i högskolan, 2011).  

 

8.3 Tröghet 
Enligt Holmblad Brunsson (2002) kan en förklaring till tröghet i förändringsprocesser vara att de 

anställda har fullt upp med sina ordinarie arbetsuppgifter och därför inte hinner med att arbeta för 

förändring. På Linnéuniversitetet finns inga tydliga incitament till att få människor att lägga ner 

kraft på att engagera sig i jämställdhetsfrågan. Jämställdhetsarbetet värdesätts inte och tilldelas 

inte tillräckliga ekonomiska och tidsmässiga resurser (Ahrne & Papakostas, 2002). Som det ser ut 

på Linnéuniversitetet idag krävs ett personligt intresse och engagemang, en eller flera eldsjälar, 

för att driva frågan framåt. Resultatet stämmer därmed överens med det som Häyrén Weinestål & 

Salminen Karlsson (2010) påpekar: att kunskap i alla led och ett stort engagemang är viktigt för 

att förändring ska vara möjlig. 

 

Ett annat tecken på tröghet är den rädsla för och ovilja att förlora makt, inflytande och trygghet 

som kommer fram i resultatet (Ahrne & Papakostas, 2002). Jämställdhet anses generellt sett som 

en viktig fråga, ”så länge det inte drabbar mig negativt”. I resultatet lyfts förslag på docentskola 

för kvinnor fram tillsammans med en medvetenhet om att sådana åtgärder kan möta motstånd. 

Motståndet kan också kopplas till hur man inom akademin tänker kring meritering. Ett förslag 



44 

 

som enbart premierar exempelvis kvinnor stämmer inte överens med akademins rättvisetänkande; 

att det är de med högsta mätbara meriter som ska ha möjlighet att bli till exempel professor. 

 

DiMaggio & Powell (1983) menar att osäkerhet i organisationen leder till härmande mekanismer. 

Att göra som alla andra skapar trygghet. Resultatet visar på en osäkerhet om vad man får göra när 

det kommer till positiv särbehandling. Härmande mekanismer skapar homogena organisationer. 

För att bryta dessa härmande och homogeniserande mekanismer behövs det att man vågar tänka 

nytt i rekryteringssammanhang. Visserligen kvarstår de tvingande mekanismerna eftersom uni-

versitetet måste följa lagstiftning (DiMaggio & Powell, 1983).  

 

Ahrne & Papakostas (2002) menar att de spelregler som finns inom organisationen styr persona-

lens handlande. Resultatet visar att reglerna ibland uppfattas som hindrande, snarare än stödjande 

strukturer. Även Homblad Brunsson (2002) menar att omfattande regelverk kan vara hindrande i 

förändringsprocesser. Meyer & Rowan (1977) menar i sin tur att omvärlden har stor betydelse för 

hur organisationer organiserar sig. Den tradition som finns inom akademin är starkt präglad av 

regelverk. 

 

8.4 Legitimitet 
Jämställdhetsplanen antyder att ett aktivt jämställdhetsarbete sker, medan intervjupersonerna me-

nar att ett sådant arbete saknas. Att intervjupersonerna inte upplever arbetet med jämställdhet 

som levande är inte unikt för Linnéuniversitetet. Tidigare forskning (Häyrén Weinestål & Salmi-

nen Karlsson, 2010) visar att det inom Uppsala universitet inte heller bedrevs något aktivt jäm-

ställdhetsarbete. Detta kan analyseras ur ett institutionellt perspektiv. Jämställdhetsplanen är ett 

dokument som krävs av diskrimineringslagstiftningen, men vad som sedan görs med dokumentet 

är mer eller mindre upp till varje organisation. Lagstiftning säger att organisationer aktivt måste 

arbeta för jämställdhet. Linnéuniversitetets organisation styrs av institutionella spelregler; det vill 

säga rådande lagstiftning. Jämställdhetsplanen kan också ses som ett uttryck för organisationens 

strävan efter legitimitet. Som statlig organisation har omvärlden förväntningar på det arbete som 

sker, vilket gör att man producerar dokument för att möta dessa förväntningar. Både tidigare 

forskning (Knocke et al., 2003) och organisationsteori (Jönsson et al., 2011) pekar på en diskre-

pans mellan den retorik organisationer använder för att framhäva sitt arbete och det som faktiskt 

sker i praktiken. De dokument som utåt sett skapar legitimitet behöver nödvändigtvis inte fungera 
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praktiskt inne i organisationen (Holmblad Brunsson, 2002; Meyer & Rowan, 1977). Ett tydligt 

exempel på detta är just jämställdhetsplanen och de åtgärder som där listas. Dokumentet framstäl-

ler ett mycket aktivt, genomtänkt och strategiskt arbete för ökad jämställdhet. Några intervjuper-

soner upplever däremot dokumentet som oseriöst eftersom åtgärderna varken har presenterats 

eller genomförts. 

 

8.5 Löskoppling 
I resultatet framkommer att det är oklart för många av de inblandade i rekryteringsprocessen vad 

det är för riktlinjer som faktiskt gäller i olika situationer. Resultatet visar på en rädsla att göra fel, 

vilket innebär att man istället agerar utifrån gammal vana. Det kan bero på att det inte finns tyd-

ligt skrivet vilket dokument som är överordnat och underordnat. Flera av dokumenten säger emot 

varandra. Till exempel ska lagstiftning följas vilken förbjuder diskriminering, men tillåter positiv 

särbehandling av underrepresenterat kön samtidigt som det i dokumentet med anvisningar till 

sakkunniga står att de inte ska ta hänsyn till jämställdhetsaspekten i sin bedömning, Det finns 

också motsägelser i jämställdhetsplanen som framhäver aktiva åtgärder som varken blivit av eller 

kommunicerats ut i organisationen. Sådana exempel tyder på löskoppling i organisationen. Det är 

ett glapp mellan det som visas upp i dokument och det arbete som faktiskt görs (Meyer & Rowan, 

1977). 

 

Det står också uttalat i styrdokument att rekrytering är en viktig strategisk fråga för organisation-

en. Resultatet visar att man skulle kunna arbeta mer strategiskt, bland annat genom valet av sök-

vägar. Även tidigare forskning visar att det ofta finns brister i organisationers strategiska rekryte-

ring (Knocke et al., 2003).  

 

Holgersson et al. (2011) menar att det har betydelse för jämställdhetsarbetet på vilket sätt och av 

vem som arbetets riktlinjer kommuniceras. Resultatet visar på upplevelser av brist i kommunikat-

ionen. Särskilt jämställdhetsplanen har inte lyckats kommuniceras ut i organisationen, vilket 

skapar en osäkerhet kring hur jämställdhetsaspekten ska hanteras i rekryteringsprocessen. Även 

detta tyder på löskoppling då dokumenten skiljer sig från det faktiska arbetet i verksamheten. 
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9. Slutsatser 
 

I den här delen av uppsatsen sammanfattar jag de viktigaste slutsatserna och kommer med egna 

funderingar kring rekryteringsprocessens brister och hur dessa kan åtgärdas. 

 

Studien visar att det finns sårbara skeden i rekryteringsprocessen samt strukturer som kan verka 

hindrande ur ett jämställdhetsperspektiv. Resultatet visar att det inte bara är rekrytering som kan 

påverka jämställdheten på den samhällsvetenskapliga institutionen. Att arbeta strategiskt med 

kompetensförsörjning och till exempel anordna docentskolor för kvinnor är avgörande för att 

snabba på förändringsprocessen. Jag tror att det är viktigt att faktiskt ta vara på de kvinnor som 

redan finns i organisationen samt att universitetet centralt behöver bestämma sig för om docent-

skolor för kvinnor är en sådan åtgärd. 

 

En annan sårbarhet som framkommer av studien är det faktum att kunskap och information inte 

sprids tillräckligt. Många dokument blir så kallade hyllvärmare och används inte i särskilt stor 

utsträckning. Linnéuniversitetet skulle behöva se över sina dokument, policies och planer. 

Kanske finns det för många dokument för att det ska vara hanterbart och möjligt för de anställda 

att sätta sig in i dem. Vad som också framkommer är att flera dokument motsäger varandra (till 

exempel jämställdhetsplanen och anvisningar till sakkunniga). Det finns oklarheter om något av 

dokumenten är överordnat de övriga. Detta bör redas ut och klargöras, förslagsvis genom färre 

och mer kärnfulla dokument samt en tydlig rangordning dem sinsemellan. 

 

Det finns oklarheter i delar av processen och en osäkerhet kring till exempel vad man får, och 

inte får, skriva i anställningsprofilen. Skedet då utformningen av anställningsprofilen sker är 

också sårbart och lägger grunden för vad anställningsnämnder och sakkunniga ska lägga vikt vid 

i sin bedömning. För att åtgärda osäkerheten i det här skedet behövs utbildning för de som är in-

blandade i rekryteringsprocessen. 

 

Det är också avgörande för jämställdhetsaspekten om den eftersökta ämnesinriktningen är kvinn-

ligt eller manligt dominerad. Att kvinnor och män återfinns inom olika ämnen är ett strukturellt 

problem som inte går att påverka genom rekrytering. Däremot bör man aktivt ta ställning till hur 

den utlysta tjänsten ska formuleras och vara medveten om att en ämnesinriktning kan sortera bort 
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det underrepresenterade könet. Resultatet visar att det finns en medvetenhet kring problematiken 

och att mycket informellt arbete görs för att få kvinnliga sökanden till de utlysta tjänsterna. Om 

man strategiskt ämnar förändra könsfördelningen på Linnéuniversitetet bör man också se över de 

utbildningsprogram som finns och förändra dessa genom att föra in inslag av ämnesinriktningar 

som förknippas med det underrepresenterade könet. 

 

De sakkunnigas bedömningar och utlåtanden visar sig ha stort inflytande på utfallet av rekryte-

ringen. Om Linnéuniversitetet ska sträva mot jämställd rekrytering, bör också de sakkunniga ha 

möjlighet att beakta jämställdhetsaspekten i sina bedömningar.  

 

Ett annat strukturellt problem som framkommer är att jämställdhetsarbete inte är prioriterat utan 

förutsätter personer med eget intresse och särskilt engagemang för dessa frågor. Däremot visar 

resultatet att det inte är någon som motsäger sig jämställdhetsfrågan som viktig att beakta. En 

åtgärd för att öka intresset för jämställdhetsfrågor kan vara högre budget och förbättrad status. 

För att åstadkomma förändring tror jag också att jämställdhet behöver bli en fråga för de på le-

dande positioner.  

 

Meritokratin visar sig inte vara till kvinnors fördel, då kvinnor generellt sett får mindre tid till 

vetenskaplig meritering. Det förklaras dels av kvinnors barnafödande, dels av att kvinnor överut-

nyttjas för andra uppdrag och arbetsuppgifter i organisationen. Strävan efter ett rättvist system 

med traditionell utgångspunkt som enbart ser till vetenskapliga meriter kan också ses som nega-

tivt för jämställdheten. Trots att meritokrati tillhör den akademiska kulturen bör universitetet i 

alla fall fundera över om det är ett modernt sätt att rekrytera och befordra. Kanske behöver 

Linnéuniversitetet lösgöra sig från dessa traditioner och tänka nytt kring rekrytering. 

 

Resultatet visar också att de personer som är inblandade i rekryteringsprocessens olika delar inte 

är utbildade för att utföra sådana arbetsuppgifter. Det är endast personalkonsulten som har sådana 

yrkesspecifika kunskaper. Även detta pekar på att samtliga inblandade i rekryteringsprocessen 

behöver utbildning. 
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10. Diskussion 
 

I den här delen av uppsatsen diskuterar jag vad jag hade kunnat göra annorlunda samt ger förslag 

på fortsatt forskning inom ämnet. 

 

Urvalsmetoden som valdes för studien kan kritiseras i och med att urvalet inte är representativt 

för en hel population, vilket gör det svårare att dra generella slutsatser utifrån resultatet. Studiens 

syfte var däremot inte att göra generella uttalanden, utan snarare att studera rekryteringsprocessen 

i en specifik organisation.  

 

Vad som också kan kritiseras är avsaknaden av närmre presentation av intervjupersoner och in-

formanter. Det var dock ett medvetet val från min sida eftersom den studerade miljön, en specifik 

universitetsinstitution, är relativt liten. Jag ansåg därför att det var särskilt viktigt att inte avslöja 

deltagarnas identitet. Genom att precisera deltagarnas kön, ålder eller befattning skulle det vara 

relativt enkelt för övriga i samma miljö att identifiera dessa personer.  

 

Majoriteten av de intervjuer som genomfördes skedde via telefon eller skype. Det innebar att jag 

inte kunnat ta del av intervjupersonernas kroppsspråk och minspel, vilket kan ha påverkat hur jag 

sedan tolkat deras uttalanden. Jag är därmed medveten om fördelen att genomföra personliga 

intervjuer. Anledningen till att telefonintervjuer användes var för att få tillgång till ett ökat antal 

informanter och detta kriterium bedömdes vara tillräckligt viktigt för att rättfärdiga användandet 

av denna metod. 

 

Utöver att ha besvarat de frågor jag ställde i början av uppsatsen har det under resans gång upp-

kommit andra intressanta frågor som skulle kunna besvaras i en framtida studie. Det skulle vara 

intressant att undersöka de sakkunnigas roll mer ingående och intervjua de sökande för att ta del 

av ännu fler perspektiv. Beroende på vem man pratar med kommer olika frågor och problem att 

aktualiseras. En annan intressant utgångspunkt för vidare studie skulle vara en gedigen kartlägg-

ning och analys av Linnéuniversitetets samtliga dokument och diskutera dessa ur legitimitetssyn-

punkt. Vilka dokument används och stämmer de överens med det faktiska arbete som sker? 
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Det finns förstås flera faktorer som spelar in och avgör vem som i slutänden får en viss tjänst. 

Eftersom min studie är avgränsad och enbart fokuserar på jämställdhet mellan kvinnor och män, 

har jag inte tagit upp faktorer som ålder, klasstillhörighet och etnisk bakgrund. Det vore också 

intressant att undersöka rekryteringsprocessen ur ett intersektionellt perspektiv. Med intersekt-

ionalitet menas hur olika ojämlikhetsrelationer griper in i varandra. Kön är präglat av andra struk-

turer, klass och etnicitet (Acker, 2006), och det vore intressant att studera alla dessa faktorers 

betydelse i rekryteringsprocessen.  
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11.1 Lagar, förordningar och propositioner 
 

Regeringens proposition 1978/79:175: Förslag till lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i 

arbetslivet, m.m. 

 

SFS 2008:567: Diskrimineringslag 

 

SFS 1986:223: Förvaltningslag 

 

SFS 1993:100: Högskoleförordning 

 

SFS 1992:1434: Högskolelag 

 

SFS 1994:260: Lag om offentlig anställning 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

 

Hej! Jag heter Ingrid Öhlund och studerar på Personal- och arbetslivsprogrammet på Linnéuni-

versitetet. Jag håller just nu på med min kandidatuppsats i sociologi. Mitt syfte med studien är att 

identifiera vilka skeden i en rekryteringsprocess som är sårbara ur jämställdhetsperspektiv. Jag 

studerar SVI med fokus på rekrytering av lärare i ämnena sociologi och statsvetenskap. 

Är det okej om jag spelar in intervjun? Det inspelade materialet kommer att enbart användas för 

denna studie och avlyssnas av mig. Du kommer inte att namnges i resultatredovisningen. Delta-

gandet är helt och hållet frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan i stu-

dien. Ger du ditt samtycke att delta i intervjun? Intervjun kommer ta ca 45 min. 

 

 

Berätta kort om din roll i rekryteringsprocessen. 

Hur tycker du att processen för rekrytering fungerar i det stora hela? 

Har du stött på något i processen som du anser vara problematiskt ur jämställdhetssynpunkt? 

Skulle du vilja ändra på något? 

Upplever du att ökad jämställdhet i rekryteringsprocessen är en fråga för anställningsnämn-

den/institutionen/ämnet/universitetet? 

Vad tror du behövs för att få en mer jämställd rekryteringsprocess? 

 

Upplever du att du har tillräcklig kunskap om rekrytering, aktuell lagstiftning och universitetets 

jämställdhetsplan?  

Upplever du att det finns stödjande strukturer att följa vid rekrytering? 

Känner du att du kan påverka rekryteringsprocessen och utformandet av den? 

Upplever du att du och dina kollegor kan påverka jämställdheten på LNU? 

Upplever du att man inom nämnden/institutionen/ämnet/universitetet arbetar för att åstadkomma 

jämställd rekrytering? I så fall, hur? 

 

 

Hur resonerar du vid intervjutillfället och vid provföreläsningen, vilka egenskaper värdesätts hos 

de sökande? 



55 

 

Hur resonerar du om två likvärdiga kandidater, en av vardera kön, båda är behöriga och aktuella 

för en tjänst? Hur upplever du riktlinjerna kring detta? 

Upplever du engagemang bland kollegor gällande denna fråga? 

Hur upplever du de sakkunnigas roll? 

 

 

Slutligen, är det någon person du tycker att jag bör prata med? 

 

 

Om det uppstår frågor eller funderingar efter intervjun går det bra att höra av dig till 

ohlund.ingrid@hotmail.com eller 070-XXX XX XX. 

Tack för din medverkan! 

mailto:ohlund.ingrid@hotmail.com

