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Sammanfattning 

 

 Studien syftade till att genom manipulation av namn på en fiktiv sökande till en ledig 

professur granska om bedömningar vid en professorstillsättning inom akademin i Sverige 

påverkas av sökandes kön och etnicitet. Anställda vid Högskolan i Gävle läste ett 

sakkunnigutlåtande och besvarade därefter en serie frågor om en sökandes lämplighet för 

tjänsten som professor. Sökandes kön och etnicitet manipulerades genom att ändra den 

sökandes namn. Inga signifikanta skillnader i bedömningen av den sökandes lämplighet 

baserat på kön eller etnicitet förelåg. Kvinnor skattade de sökandes lämplighet för 

professorstjänsten högre än män. Det fanns en skillnad vid bedömning mellan etnicitet då 

deltagaren fick svara på om de själva tyckte att den sökande skulle få tjänsten och om de 

trodde att den skulle få tjänsten. Avsaknaden av signifikanta effekter av kön och etnicitet hos 

den bedömda sökande kan försiktigt tolkas som att jämställdhetsarbetet inom akademin börjat 

ge resultat. 
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Abstract 

Title: Does gender and ethnicity impact an applicant's suitability for a professorship?  

- An experimental study. 

 

 The purpose of the study was through manipulation of the name on a fictional applicant 

for a vacant professorship review if the assessments within the Academy of Sweden were 

shifting, depending on the applicant’s gender and ethnicity. Staff from Högskolan i Gävle 

read an expert opinion and then answered a series of questions about an applicant's suitability 

for a vacant professorship. The applicant’s gender and ethnicity were manipulated by 

changing the applicant’s name. No significant differences in the assessment of the applicant's 

suitability based on gender or ethnicity existed. Women estimated the applicant’s suitability 

for the professorship higher than men did. The participants made a difference by ethnicity if 

they themselves thought that the applicant would receive the professorship and if they thought 

that the applicant would receive the professorship. The lack of significant effects of gender 

and ethnicity of the assessed applicant can cautiously interpreted as the fact that the gender 

equality work within the academy has begun to profit results. 
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Förord 

Jag vill inleda med att rikta ett stort tack till mina handledare Henry Montgomery och Hanna 

Kusterer som har stöttat mig och hjälpt till under hela arbetets gång. Vidare vill jag också 

tacka studiens deltagare som har tagit sig tid att besvara enkäten och gjort föreliggande studie 

möjlig. Tack! 

 

Gävle, maj 2018. 

Nils Baehre  
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Introduktion 

De skandinaviska länderna ligger i förhållande till många andra delar av världen i framkant 

med arbetet kring jämställdhet inom akademin (Husu, 2000; Melkas & Anker, 1997). Trots 

försprånget finns det fortfarande ojämlikheter mellan könen sett till makt och 

karriärmöjligheter, som bland annat visat sig genom skiftande bedömningar beroende på kön 

vid tjänstetillsättningar (Husu, 2000; Wennerås & Wold, 1997). Det existerar flertalet olika 

förklaringar till varför skillnaderna finns. Kvinnor lägger ner mer tid än män på oavlönat 

hemarbete och vid föräldraskap är det fler kvinnor som går ner på deltidsarbete (Statistiska 

centralbyrån, [SCB] 2016). I enlighet med samhälleliga normer tar kvinnor större ansvar för 

hem och familj. Det kan leda till att möjligheterna för en yrkesmässig karriär minskar (Acker 

& Armenti 2004; Lindberg, Riis & Silander, 2011; Melkas & Anker, 1997).  

De högre posterna inom akademin har sedan länge varit dominerade av män (Timmers, 

Willemsen & Tijdens, 2010; Turner, Gonzalez & Wood, 2008; van Arensbergen, van der 

Weijden & van den Besselaar, 2012). Trots att det är fler kvinnor än män med en akademisk 

grundexamen är de underrepresenterade bland de högre akademiska titlarna (Lindberg et al., 

2011). År 2016 var enbart 27% av professorerna kvinnor, vilket är en ökning med ungefär en 

procentenhet från det tidigare året (Universitetskanslersämbetet [UKÄ], 2017). Wennerås och 

Wolds (1997) studie var ett startskott för uppmärksammandet av ojämlikheterna inom 

akademin. De fann att kvinnor behöver vara 2,5 gånger mer produktiva än män för att få en 

forskarassistenstjänst. De konstaterade alltså att det gjordes en skillnad vid bedömning baserat 

på vilket kön som individen hade. Det visade sig även att sökande till en tjänst inom akademin 

skattas mer lämplig om det finns en tidigare koppling till någon i rekryteringskommittén 

(Riis, Hartman & Levander, 2011; Sandström & Hällsten 2008; Wennerås & Wold, 1997). De 

manliga nätverken som dominerar akademierna gör det svårare för kvinnor att synas och på så 

sätt anställas vid högre poster (Husu, 2000).  

Genom så kallade excellenssatsningar aktualiseras en vision om att Sverige skall 

avancera som forskningsnation i världen (Vetenskapsrådet, 2015) Från år 2000 till 2010 har 

det delats ut cirka en och en kvarts miljard kronor per år i excellenssatsningar. Bidragen är 

märkta för att gå till de bästa forskningsmiljöerna så att de tilldelade fritt kan undersöka 

problem och skapa nya forskningsfronter. Fördelningarna av excellenssatsningarna har 

undersökts mellan könen och det har konstaterats att 87,3% av satsningarna har gått till män. 

Kvinnor har en lägre beviljandegrad i hälften av utlysningarna av excellensanslagen, trots att 

de i många fall är lika meriterade som männen (Wold, Sandström, Jordansson, Ohlsson, & 

Smedberg, 2010).  
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På senare år har det dock presenterats forskning som tyder på att kvinnor bedöms mer 

positivt än eller lika positivt som män vid akademiska tjänstetillsättningar (Breda & Hillion, 

2016; Riis et al. 2011; William & Ceci, 2015). UKÄ (2017) påvisar att könsfördelningen 

bland de högsta chefsposterna på Sveriges lärosäten har börjat jämna ut sig. Det framgår även 

att andelen kvinnliga professorer har ökat med 10 procentenheter under en tioårsperiod. Enligt 

en studie från Frankrike har det inte framkommit några belägg för diskriminering av kvinnor 

vid tjänstetillsättningar (Breda & Hillion, 2016). I de mansdominerade ämnena fysik och 

matematik visade det sig att kvinnor snarare gynnas. Ju färre kvinnor det fanns inom ett visst 

ämne desto större var chansen för de kvinnliga akademikerna att bli anställda som lärare 

(Breda & Hillion, 2016). I en undersökning gjord på 371 universitet i USA visade det sig att 

kvinnor i jämförelse med lika kompetenta män hade en dubbelt så stor chans att få en fast 

anställning som professor inom ekonomi, biologi, psykologi och ingenjörsämnena (William & 

Ceci, 2015). I Sverige menar Riis et al. (2011) att det ställs olika krav på män och kvinnor vid 

befordringar. Kvinnor befordrades på lägre vetenskapliga och pedagogiska meriter i 

jämförelse med män. Det framgick även att kvinnor hade något bättre pedagogiska meriter, 

men något sämre vetenskapliga meriter än vad män hade vid befordring.  

Förutom könsdiskriminering så är etnisk diskriminering föremål för forskning inom 

arbetslivet. Det har visat sig att det förekommer etnisk diskriminering på den svenska 

arbetsmarknaden (Agerström, Björklund, Carlsson, & Rooth, 2012; Rooth & Ekberg, 2003). 

Efter att ha skickat ut ansökningar till verkliga utlysta tjänster så undersöktes hur många män 

som blev kallade på arbetsintervju, beroende på vilket namn som uppgavs vid ansökan. Det 

framgick att de som hade ett arabiskt klingande namn diskriminerades i jämförelse med de 

som hade ett svenskt klingande namn. För att någon med arabiskt klingande namn skulle få en 

inbjudan till intervju krävdes det att den sökande skulle vara särskilt kompetent och/eller 

framstå som sympatisk (Agerström et al., 2012). Däremot visar det sig att vid bedömning av 

personer som tillhör en mindre vanligt förekommande grupp finns det en risk att 

bedömningen blir snedvriden åt det motsatta hållet (Blanchard, Lilly & Vaughn 1991; 

Jørgensen, Bäckström & Björklund 2013). Vid misstanke hos bedömaren om att värderingen 

skulle bli på ett sätt som missgynnar personen i den mindre vanligt förekommande gruppen 

blir bedömandet istället mer fördelaktig (Jørgensen, Bäckström och Björklund 2013). Studier 

som behandlar forskare med utländsk bakgrund inom den svenska akademin är ett område 

som behöver vidareutvecklas, eftersom det finns begränsat med kunskap gällande ämnet 

(Dahlerup, 2010; Mählck, 2012). Internationell forskning visar att personer med utländsk 

bakgrund i större utsträckning arbetar på universitet som är mindre prestigefyllda och har 
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mindre resurser än vad som finns i övriga i landet (Mirza, 2009; Bernal & Villalpando, 2002). 

Det finns även en skillnad gällande anställningstryggheten sett till etnicitet då personer från 

majoritetsbefolkningen i högre grad har en fast anställning inom akademin än personer som 

har utländsk bakgrund (Mirza 2009; Perna, 2001). För att undersöka varför etniska minoriteter 

kunde ha det svårare inom akademin så genomförde Bavishi, Madera och Helb (2010) en 

studie där studenter fick bedöma en påhittad professors CV utifrån kompetens, legitimitet och 

social förmåga. Det fanns sex stycken CV:n med samma typ av beskrivning, det som skiljde 

sig mellan dem var namnen. Namnen var uppdelade i könen man och kvinna, samt afrikanska, 

asiatiska och amerikanska namn. De fann att afrikanska namn rankades signifikant lägre på 

alla tre egenskaper. 

Professor är den högsta lärarbefattningen vid universitet och högskolor. Det är möjligt 

att bli professor på två sätt, antingen genom att ansöka om befordran från lektor, eller att söka 

en utannonserad tjänst. För att befordras behöver det inte finnas någon utlyst tjänst och 

ansökan behandlas utan konkurrens. Vid en utannonserad tjänst sker urvalet i konkurrens med 

andra sökande (Högskoleförordning [HF], SFS 1993:100) Vid båda typerna av 

professorstillsättningar ska sakkunniga beskriva pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt 

administrativa meriter. Den vetenskapliga skickligheten står först och väger tyngst, men lika 

stor omsorg ska läggas ner för att bedöma vetenskapliga och pedagogiska meriter. Den 

administrativa skickligheten kan vara av vikt, men ges en underordnad betydelse (Högskolan i 

Gävle, 2014). Sakkunnigutlåtandet används av en nämnd som är tillsatt av lärosätet. Nämnden 

har till uppgift att ge förslag om tillsättning av lärartjänster, inklusive professurer. Vid en 

utannonserad tjänst som tillsätts under konkurrens så används sakkunnigutlåtandena för att 

rangordna kandidaterna (Högskoleförordning [HF], SFS 1993:100). I Sverige har 

sakkunnigutlåtandena blivit allt kortare på senare tid. Det har även framgått att det läggs ner 

mer omsorg på de vetenskapliga meriterna i jämförelse med de pedagogiska meriterna vid 

sakkunnigutlåtanden (Riis et al., 2011). Publikationer som är peer review granskade anses 

inom flertalet akademiska ämnen vara en viktig indikator på vetenskaplig skicklighet (Riis et 

al., 2011). Genom peer review-processen minskar risken för misstag, då utomstående forskare 

bedöms kunna säkra värdet på vetenskapen (Albert, Laberge & Mcguire, 2012). Vid 

rekrytering av professorer och lektorer använder sig universitet samt högskolor av permanenta 

anställningsnämnder. Om det inte föreligger speciella skäl ska kvinnor och män vara jämnt 

fördelade i nämnden. Nämnden utses genom beslut av rektor som har fått förslag från 

fakultetsnämnderna (HF SFS 1993:100). 
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Sammanfattningsvis så går forskningen åt olika håll beträffande kön och dess betydelse 

inom akademin. En del forskning visar på att kvinnor diskrimineras vid tjänstetillsättningar 

(Husu, 2000; Riis et al., 2011; Sandström & Hällsten 2008; Wennerås & Wold, 1997). 

Samtidigt tyder andra studier på att kvinnor bedöms mer positivt än män (Breda & Hillion, 

2016; Riis et al. 2011; William & Ceci, 2015).  

En teoretisk bakgrund till studien är teorin om shifting standards som tar upp de 

stereotypa föreställningars påverkan vid bedömning. När människor ska bedöma andra 

individer görs det enligt denna teori omedvetet genom kognitiva scheman som används som 

en referenspunkt. Beroende på vilken individ som ska bedömas är det möjligt att koppla den 

till någon typ av social grupp (Biernat et al., 1991). Stereotypiseringen ökar desto mindre 

information det finns kring en individ (Biernat, 2003). Bedömningarna görs inom det 

sammanhang som är aktuellt utifrån en inomgruppsstandard. Inomgruppstandarden är den 

kompetensnivå som man tror typiskt gäller för en kategori. Det finns exempelvis stereotypa 

föreställningar om att män ska vara mer kompetenta ledare än kvinnor. En kvinna kan 

bedömas som en bra ledare i en grupp med enbart kvinnor. Men jämförs kvinnans 

ledaregenskaper i en grupp med både män och kvinnor kan bedömningen skifta. Enligt de 

stereotypa föreställningarna kommer kvinnans ledarskap bedömas efter ett lägre 

kompetenskriterium. Tvärtom för män, mäns ledarskap kommer att bedömas utifrån ett högre 

kompetenskriterium. På så sätt är det svårt att jämföra könens kompetenser eftersom dessa 

bedöms i förhållande till skilda inomgruppsstandarder. Stereotypföreställningarna gäller även 

andra grupper som kan missgynnas vid bedömning, till exempel minoriteter (Biernat, 2003). 

Används shifting standardsmodellen som utgångspunkt vid exempelvis en tjänstetillsättning 

inom akademin så krävs det efter en subjektiv bedömning färre objektiva meriter för en 

kvinna med utländsk bakgrund i jämförelse med en man från majoritetsbefolkningen (Biernat, 

2003; Biernat et al., 1991). Det gäller enbart om tillsättningen sker utan konkurrens. Om flera 

sökande konkurrerar om den utlysta tjänsten så görs en mer objektiv bedömning sett till 

meriter, då det är möjligt att jämföra de sökandes olika meriter. Kvinnan som bedöms från ett 

lägre kompetenskriterium har då ett större steg upp för att nå den konfirmatoriska standarden, 

det vill säga den standard som assimileras med de stereotypa föreställningarna om kraven för 

tjänsten. Mannen gynnas då av de stereotypa föreställningarna gällande kön och etnicitet 

(Biernat & Kobrynowicz, 1997). 

 En prediktion som kan göras utifrån teorin om shifting standards i en akademisk 

tjänstetillsättning är att eftersom jämförelsestandarden varierar över olika typer av meriter 

beroende på den sökandes grupptillhörighet, så kommer bedömningarna att skilja sig. 
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Bedömningarna kommer att integreras med grupptillhörighet och typ av merit för objektivt 

sett samma meriter. Det är till exempel möjligt att den konformatoriska standarden för 

pedagogiska meriter är högre för kvinnor än för män. Samtidigt kan det vara tvärtom gällande 

vetenskapliga meriter, att den konformatoriska standarden är lägre för kvinnor och högre för 

män. I föreliggande studie undersöks experimentellt hur bedömningar av en sökande till en 

professur med avseende på olika meriter är beroende av kön och etnicitet hos en sökande som 

i övriga avseenden beskrivs identiskt. Om teorin om shifting standards är tillämpbar i studien 

så skulle man i exemplet ovan vänta sig en interaktionseffekt av den sökandes kön och typ av 

merit (vetenskapliga mot pedagogiska meriter) med avseende på bedömd lämplighet för 

tjänsten. Det vill säga att en kvinnlig sökande skulle bedömas strängare än en manlig sökande 

avseende pedagogiska meriter, men bedömas mildare än en manlig sökande när det gäller 

vetenskapliga meriter. 

   

Syfte 

Syftet med studien är att genom manipulation av namn på en fiktiv sökande till en ledig 

professur granska om bedömningar vid en professorstillsättning inom akademin i Sverige 

påverkas av sökandens kön och etnicitet. Det kommer att ske genom ett experimentellt 

upplägg med enkäter som innefattar manipulerade namn. Mer specifikt undersöks följande 

frågor. 

1. Påverkar kön och etnicitet bedömningarna av den sökandes lämplighet för tjänsten 

som professor?  

2. Finns det några interaktionseffekter på bedömningarna av meriter och den sökandes 

grupptillhörighet?  

3. Finns det en interaktionseffekt av kön och etnicitet hos den sökande när det gäller 

skillnaden mellan hur man själv bedömer den sökandes lämplighet och om man tror att 

den sökande får tjänsten? 

4. Påverkar deltagarens eget kön bedömningarna av den sökandes lämplighet? 

 

Metod  

Deltagare och urval  

Deltagarna i studien var personal från Högskolan i Gävle, som skulle kunna komma ifråga att 

vara ledamot vid högskolans anställningsnämnd. Genom Högskolan i Gävles personalkatalog 

togs det fram 278 e-mailadresser på personer som hade titeln doktorand, forskarassistent, 

docent, lektor, post doc eller professor. Deltagarna innefattade personer från Högskolan i 
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Gävles tre akademier (motsvarande fakultet), akademin för hälsa och arbetsliv (AHA), 

akademin för teknik och miljö (ATM) och akademin för utbildning och ekonomi (AUE).  

 Totalt besvarades enkäten av 50 personer. Den totala svarsfrekvensen låg på 17,95%. 

Tre personer hade enbart svarat på två eller färre frågor, och deras svar togs bort. Deltagarna 

bestod av 33 män (70,2%), 13 kvinnor (27,7%) samt en person som hade valt ”annat 

alternativ” (2,1%). Deltagarnas erfarenhet vid akademisk tjänstetillsättning varierade, 25 

procent hade varit med i en anställningsnämnd/ rekryteringsgrupp, 40 procent hade varit 

sakkunniga och 35 procent hade uppgett att dem hade övriga erfarenheter som till exempel 

deltaganden i styrelser där diskussioner kring tjänstetillsättningar varit aktuella, eller 

rekrytering av dekan. Det var möjligt för deltagaren att välja fler alternativ än ett. Övrig 

information kring deltagarna presenteras i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Information kring deltagare i studien. 

År sedan disputation 

0–10 år sedan 40% 

11–20 år sedan 35% 

Mer än 20 år sedan 25% 

Akademi 

AHA 25% 

ATM 38% 

AUE 20% 

Ville inte uppge 17% 

 

Material/Mätinstrument 

Enkäten utformades i fyra olika varianter, där innehållet var identiskt förutom namn på den 

sökande samt det universitet sökande disputerat vid. Materialet som användes i studien 

byggde på två olika delar. Den första delen innefattade en introduktion för deltagaren. Det 

gavs en kort beskrivning kring anställningsnämndens del vid en professorstillsättning, samt 

vilken typ av situation som deltagaren ska få sätta sig in i. Vidare följde en beskrivning av den 

utlysta professorstjänsten och en framställning av den sökandes tidigare meriter. 

Beskrivningen byggde helt på autentiskt material och var framtaget genom sakkunnigas 

tidigare utlåtanden vid en professorstillsättning. Valet av ämneskategorin nationalekonomi 

motiverades genom att utlåtanden från sakkunniga ofta är kortfattade och på så sätt mindre 

tidskrävande att ta sig an som deltagare. Den andra delen av enkäten innehöll femton frågor, 

varav sju undersökte hur deltagaren bedömde den sökandes lämplighet för tjänsten som 

professor. Två frågor behandlade om den sökande skulle anställas som professor. Den ena tog 
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upp om deltagaren tyckte att den sökande borde anställas och den andra om den deltagaren 

trodde att den sökande skulle anställas. Svarsalternativen utformades genom en sjugradig 

likertskala från 1 (Nej, inte alls) till 7 (Ja, i hög grad). Det fanns ytterligare fem stycken frågor 

för att ge en uppfattning om deltagarens erfarenheter och kön. På slutet fanns det två stycken 

frågor som det var möjliga att besvara med fri text. Den ena behandlade vad deltagaren tyckte 

var viktigt att beakta vid bedömning av sökande för en professorstjänst. Den andra gav 

deltagaren en möjlighet att kommentera eller tillägga något kring studien. Enkäterna testades 

på två personer som platsade i urvalsgruppen. Genom att sitta bredvid deltagaren när enkäten 

genomfördes kunde muntlig återkoppling tas emot och användas för att förbättra enkäten. 

Tillvägagångssätt 

De framtagna mailadresserna delades upp i fyra listor, med en jämn fördelning mellan 

akademi och kön. Sedan kontaktades de potentiella deltagarna via mail med en förfrågan om 

att delta i en studie gällande bedömningar av ansökningar till professorstjänster. I mailet 

bifogades en länk i webbformat, så att deltagaren skulle kunna klicka på den och sedan ta sig 

vidare till enkäten. Varje deltagare bedömde endast en enkät med ett namn och fick ingen 

information om att det fanns tre andra enkäter. Efter att en vecka hade gått så skickades en 

påminnelse ut med ett sista svarsdatum. Innan deltagaren fick möjlighet att besvara enkäten så 

meddelades det vad studien undersökte, urvalet och kriterierna för att delta. Deltagarna blev 

även informerade om hur de skulle få ta del av resultatet. 

Dataanalys 

Dataanalys skedde genom variansanalyser med en mellangruppsdesign, med kön 

(kvinna/man) och etnicitet (svensk/utländsk) som mellangruppsfaktiorer. De beroende 

variablerna var de olika bedömningarna av den sökandes lämplighet för en professorstjänst. 

Oberoende t-test användes för att undersöka skillnader mellan grupperna. Analyserna gjordes 

i statistikprogrammet SPSS och signifikansnivån sattes till p <0.05. De öppna frågorna från 

enkäten sågs över, men analyserades inte vidare.  

Forskningsetiska överväganden 

I studiens missivbrev (se bilaga 1) så blev deltagaren informerad om att studien ingick i ett 

projekt som var finansierat av Forte och HiG. Vidare orienterades deltagaren att 

medverkandet var frivilligt och anonymt. Det framgick även att det insamlade materialet 

skulle användas i forskningssyfte och att de som arbetade med materialet hade tystnadsplikt. 

Det insamlade materialet skulle skyddas enligt kap 24. 8 § Offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400). Skulle det finnas funderingar från den som hade svarat på studien fanns det 

kontaktuppgifter till handledarna av c-uppsatsen. Eftersom det inte framgick vilka variabler 
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som var manipulerade så erbjöds deltagaren att få ta del av resultatfeedback efter avslutat 

datainsamling. Experimentets förfarande har även fått godkänt av regional 

etikprövningsnämnd. Skulle deltagaren velat ta tillbaka sitt svar efter att variablerna 

tillkännagetts hade det varit möjligt.  

Resultat 

Tabell 2 presenterar medelvärden bedömningarna av olika aspekter på den sökandes 

lämplighet beroende på dennes kön och etnicitet. För att undersöka om sökandens kön 

och/eller etnicitet inverkade på olika aspekter av lämplighetsbedömningarna genomfördes en 

tre vägs variansanalys på lämplighetsbedömningarna med Kön (2) X Etnicitet (2) som 

mellangruppsfaktorer och Bedömd aspekt (7) som inomgruppsfaktor. Det fanns inte några 

signifikanta interaktionseffekter av sökandens kön och/eller etnicitet och bedömd aspekt 

(p>.05). I linje med vad som framgick av variansanalyserna på varje fråga för sig, erhölls inte 

några signifikanta huvudeffekter av sökandens kön eller etnicitet liksom ingen signifikant 

interaktionseffekt av dessa två faktorer (p>.05), Däremot fanns en starkt signifikant effekt av 

bedömd aspekt F(4.31,156) = 4.76, p < 0.001, vilket visade att deltagarna skiljde mellan de 

olika bedömningsaspekterna. 

 För att undersöka skillnaden mellan hur deltagaren själv bedömde den sökandes 

lämplighet (fråga 8) och om den trodde att den sökande skulle få tjänsten (fråga 9) 

genomfördes även en tvåvägs Kön (2) X Etnicitet (2) variansanalys med upprepade mätningar 

(fråga 8 och 9). Det visade sig att det fanns en interaktionseffekt av etnicitet F(1,36) 6.64, p = 

0.014, 
2

 = 0.15 där fråga 8 bedömdes högre än vad fråga 9 gjorde (Se Tabell 2). Det fanns 

ingen interaktionseffekt av kön F(1,36) = 0.21, p = 0.66, 
2

 =0.01  



13 

 

Tabell 2. Medelvärden (och standardavvikelser) för bedömningar av olika aspekter (skala 1–

7) av den sökandes lämplighet för professorstjänsten. Mikael Andersson (N=12), Terese 

Andersson (N=12), Gabriel Bustafan Daudi (N=11), Rose Bustafan Daudi (N=12). 

 Mikael 

Andersson 

Terese 

Andersson 

Gabriel 

Bustafan Daudi 

Rose Bustafan 

Daudi 

 

Totalt 

Bedömd aspekt M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

1. Vetenskaplig 

skicklighet 

4.00 (1.47) 4.00 (1.41) 4.18 (1.53) 5.08 (1.08) 4.31 (1.41) 

2. Forskning av 

hög nationell 

och 

internationell 

kvalitet  

 

4.00 (1.20) 

 

4.00 (1.12) 

 

4.18 (1.72) 

 

5.08 (1.24) 

 

4.31 (1.36) 

3. Skicklighet i 

att planera, 

initiera, leda och 

utveckla 

forskning 

 

 

4.16 (1.40) 

 

 

3.75 (1.28) 

 

 

3.40 (1.42) 

 

 

4.16 (1.69) 

 

3.89 (1.44) 

4. Förmåga att i 

konkurrens 

erhålla 

forskningsanslag 

 

3.91 (1.50) 

 

4.33 (1.55) 

 

4.70 (1.49) 

 

4.75 (1.13) 

 

4.41 (1.42) 

5. Skicklighet i 

handledning på 

forskarnivå 

 

3.66 (1.07) 

 

3.91 (1.16) 

 

3.37 (1.59) 

 

3.90 (1.70) 

 

3.74 (1.34) 

6. Pedagogisk 

skicklighet sett 

till meriter inom 

utbildning och 

undervisning 

 

4.08 (1.37) 

 

4.09 (1.22) 

 

4.20 (1.31) 

 

4.41 (0.99) 

 

4.20 (1.19) 

7. Skicklighet i 

handledning på 

grundnivå och 

avancerad nivå 

 

3.41 (1.08) 

 

3.91 (1.56) 

 

3.09 (0.94) 

 

4.16 (1.33) 

 

3.65 (1.29) 

8. Bör sökande 

erbjudas tjänsten 

som professor? 

 

4.18 (1.25) 

 

3.41 (1.50) 

 

4.33 (1.50) 

 

4.54 (1.43) 

 

4.06 (1.43) 

9. Kommer 

sökande 

erbjudas tjänsten 

som professor? 

 

4.09 (1.51) 

 

3.40 (1.50) 

 

3.20 (1.68) 

 

3.91 (1.62) 

 

3.67 (1.56) 
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 I Tabell 3 presenteras medelvärden och standardavvikelser för bedömningarna av den 

sökandes lämplighet uppdelat i deltagarnas kön. För samtliga bedömningsaspekter var de 

kvinnliga deltagarna mer positiva än de manliga deltagarna i sina bedömningarna med en 

signifikant skillnad (p<.05. oberoende t-test) för skicklighet i att planera, initiera, leda och 

utveckla forskning t(43) = 2.15, p = 0.037, d = 0.86 samt när det gäller skicklighet i att 

handleda på forskarnivå t(40) = 2.41, p = 0.020, d = 0.83. Ett oberoende t-test på medelvärdet 

av alla skattningarna visade att de kvinnliga deltagarna sammanlagt skattade den sökande 

högre på frågorna 1-7 än vad de manliga deltagarna gjorde, t(37) = 3.24, p = 0.003, d = 0.11. 

Tabell 3. Medelvärden (och standardavvikelser) för bedömningar av olika aspekter (skala 17) 

för den sökandes lämplighet för professorstjänsten i kön. Män (N=33), kvinnor (N=13) 

 Män 

 

Kvinnor Totalt 

Bedömd aspekt 

 

M (SD) M (SD) M (SD) 

1. Vetenskaplig skicklighet 

 

4.12 (1.43) 4.84 (1.34) 4.31 (1.41) 

2. Forskning av hög nationell och 

internationell kvalitet  

 

4.09 (1.30) 4.92 (1.44) 4.31 (1.36) 

3. Skicklighet i att planera, 

initiera, leda och utveckla 

forskning 

 

 

3.62 (1.31) 

 

4.61 (1.60)* 

 

3.89 (1.44) 

4. Förmåga att i konkurrens 

erhålla forskningsanslag 

 

4.25 (1.34) 4.92 (1.55) 4.41 (1.42) 

5. Skicklighet i handledning på 

forskarnivå 

 

3.45 (1.26) 4.54 (1.36)* 3.74 (1.34) 

6. Pedagogisk skicklighet sett till 

meriter inom utbildning och 

undervisning 

 

4.06 (1.23) 4.46 (1.12) 4.20 (1.19) 

7. Skicklighet i handledning på 

grundnivå och avancerad nivå 

 

3.51 (1.32) 4.00 (1.22) 3.65 (1.29) 

8. Bör sökande erbjudas tjänsten 

som professor? 

 

3.93 (1.41) 4.45 (1.57) 4.06 (1.43) 

9. Kommer sökande erbjudas 

tjänsten som professor? 

3.43 (1.52) 4.16 (1.64) 3.67 (1.56) 

*= p<.05, **= p<.01 
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Diskussion 

Studien syftade till att genom manipulation av namn på en fiktiv sökande till en ledig 

professur granska om bedömningar vid en professorstillsättning inom akademin i Sverige 

påverkas av sökandes kön och etnicitet. Resultatet visade att det inte förelåg några skillnader i 

bedömningarna av den sökandes lämplighet för professorstjänsten baserat på kön eller 

etnicitet. Det framgick däremot att kvinnor skattar de sökandes lämplighet högre i jämförelse 

med män. Studien visade även att det gjordes en skillnad av etnicitet vid bedömning om 

deltagaren tyckte att den sökande skulle få tjänsten och om den trodde att den skulle få 

tjänsten som professor. Vid utländska namn bedömdes deltagarens egna uppfattning om att 

den sökande borde få tjänsten högre än om den trodde att den skulle få tjänsten.  

 Det fanns ingen påverkan av kön och etnicitet vid bedömning av den sökandes 

lämplighet för tjänsten som professor. Tidigare forskning inom området pekar åt två olika håll 

gällande den undersökta frågeställningen. Den ena sidan av forskningen menar att 

bedömningarna skiftar och att kvinnor missgynnas vid tjänstetillsättningar inom akademin på 

grund ut av kön (Husu, 2000; Wennerås & Wold, 1997). Annan forskning pekar på att 

kvinnor däremot gynnas och bedöms mer positivt än män vid tjänstetillsättningar (Breda & 

Hillion, 2016; Riis et al. 2011; William & Ceci, 2015). Med tanke på studiens resultat finns 

det en möjlighet att det faktiskt inte görs någon skillnad vid bedömning baserat på kön. Det 

kan även vara så att forskning som tyder på att kvinnor missgynnas vid bedömning börjar gå 

ur tid. Enligt Melkas och Anker (1997) låg de skandinaviska länderna i framkant med arbetet 

kring jämställdhet inom akademin. Eftersom föreliggande studie är gjord i Sverige är det 

möjligt att jämställdhetsarbetet har börjat ge resultat, då det inte har uppvisats några 

bedömningsskillnader. Angående etnicitetens inverkan på bedömning vid tjänstetillsättningar 

inom akademin i Sverige finns det otillräcklig kunskap då bristen på studier beträffande ämnet 

är begränsade (Dahlerup, 2010; Mählck, 2012).  

 Resultatet visade inte några interaktionseffekter på bedömningarna av meriter och den 

sökandes grupptillhörighet. Det innebar att det inte finns belägg för att det enligt teorin om 

shifting standards skulle finnas olikheter i jämförelsestandarder mellan olika bedömda 

aspekter beroende på den sökandes kön och/eller etnicitet (Biernat, 2003). Enligt teorin om 

shifting standards så skulle det kvinnliga namnet ha bedömts strängare på pedagogiska 

meriter, men mildare när det gällde vetenskapliga meriter (Biernat, 2003; Biernat et al., 1991). 

 Resultatet från studien visade att det gjordes en skillnad mellan den sökandes etnicitet 

då deltagaren skulle bedöma om den själv tyckte att den sökande skulle få tjänsten och om 

den trodde att den sökande skulle bli anställd som professor. De sökande med utländsk 
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etnicitet hade bedömts högre på skalan då deltagaren ansåg att den skulle få tjänsten och lägre 

på om den trodde att den sökande skulle bli anställd. Resultatet skulle kunna ses som ett 

tecken på att deltagaren misstänker att det finns etnicitetsfördomar vid professorstillsättningar 

i allmänhet. Det kan även vara så att deltagaren har överkompenserat den utländska sökandes 

lämplighet då den inte har velat framstå som rasistisk. Jørgensen et al. (2013) visade att om 

människor fått en misstanke om att det finns en risk för en skev bedömning av till exempel 

etniciteter så blir det av vikt för den som genomför bedömningen att inte övervärdera personer 

från majoritetsbefolkningen och att inte undervärdera personer från minoritetsgrupper. Det 

kan i sin tur leda till det omvända resultatet för att inte framstå som rasistisk. Jørgensen et 

al.’s (2013) resonemang kan tentativt tillämpas på den genomförda studien då deltagarna 

skattade högre vad man själv ansåg om lämpligheten hos en sökande med ett namn som inte 

betraktas som svenskt bör anställas som professor (eventuell överkompensation), jämfört med 

en lägre skattning av om man trodde att samma sökande faktiskt kommer anställas (misstanke 

om skev bedömning). 

 Resultatet i studien visade att deltagarens eget kön påverkade bedömningen av den 

sökandes lämplighet. Kvinnor bedömde de sökandes lämplighet som högre, oberoende av kön 

eller etnicitet. Det kan ses som ett tecken på att det finns en könsbias som hänför sig till 

bedömarens kön snarare än till den sökandes kön. Resultatet bör inte ha någon inverkan vid 

den akademiska tjänstetillsättningen då skattningen inte var högre för någon särskild grupp 

utan överlag gällde alla de sökande. 

Metoddiskussion 

Den låga svarsfrekvensen kan ha berott på flertalet faktorer. Då enkäten distribuerades i 

webbformat fanns det ingen möjlighet till en direkt personlig kontakt med deltagaren, vilket 

kan ha ökat bortfallet. För att försöka motverka detta uppgavs telefonnummer och mail till 

dem som utförde studien, vilket även vissa deltagare använde sig av vid frågor till de 

ansvariga för undersökningen. En annan möjlig förklaring kan ha varit undersökningens 

utformning. De två första sidorna av enkäten innehöll mycket text för deltagaren att läsa 

igenom innan det var möjligt att svara. På grund utav ointresse eller för lång förväntad 

tidsåtgång kan enkäten ha valts bort att besvara.  

 Vid ett större urval hade resultatet möjligtvis kunnat se annorlunda ut. Signifikanta 

skillnader mellan bedömningarna av den sökandes kön och etnicitet kan ha dolts av det låga 

deltagarantalet. Då studien är en förstudie till ett kommande forskningsprojekt så var det inte 

aktuellt att kontakta fler universitet och högskolor, för att inte begränsa kommande studier. 

 Genom att inte ge deltagaren information om studiens egentliga syfte försökte risken för 
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önskvärda svar att minimeras. Om deltagarna hade känt till att kön och etnicitet hade 

manipulerats är det möjligt att de hade svarat utifrån vad som är socialt önskvärt och inte vad 

den egentligen tyckte (Krahé, Becker, Zöllter, 2008). Ett problem kan ha varit att deltagarna 

har svarat vid olika tidpunkter och på olika enkäter med namn/etnicitet. Det kan ha varit så att 

deltagarna har pratat med varandra om enkäten och på så sätt förstått att det fanns en 

manipulation.  

 Enkätens svarsskalor kan ha varit mer subjektiva än förväntat. Det finns en risk att 

eventuella skillnader mellan kön och/eller etnicitet har maskerats då deltagarna kan ha gjort 

inomgruppsbedömningar av respektive sökande. Det vill säga att deltagaren har bedömt den 

sökande inom sin grupp (till exempel män i jämförelse med män och kvinnor i jämförelse 

med kvinnor). Den direkta jämförelsen mellan kön och/eller etnicitet har kanske inte 

framkommit. 

 Eftersom deltagarna i studien inte kände till att namnen i enkäten hade manipulerats och 

fanns i flera versioner var forskningsetiken viktig att beakta. Studiens tillvägagångsätt hade 

godkänts i regional etikprövningsnämnd, vilket styrker att forskningsetiken har efterföljts i 

föreliggande studie. Vidare så hade deltagaren informerats om att deltagandet var anonymt, 

att de kunde höra av sig vid eventuella frågor gällande studien och att det fanns en möjlighet 

till att få resultatåterkoppling. 

Förslag till vidare forskning 

Eftersom den här studien jämförde bedömningar av kön och etnicitet ur ett shifting 

standardsperspektiv med en sökande utan konkurrens så är en naturlig uppföljning av studien 

att jämföra hur bedömningarna i en situation där det råder konkurrens mellan flera sökande. 

Teorin säger då att män i jämförelse med kvinnor enklare bör uppnå den konformatoriska 

standarden och på så sätt gynnas av bedömningen (Biernat & Kobrynowicz, 1997). 

 Forskning som innefattar olika etniciteters inverkan vid tjänstetillsättningar inom 

akademin är ett eftersatt forskningsområde i Sverige (Dahlerup, 2010; Mählck, 2012). Förslag 

till vidare forskning skulle kunna vara att genomföra en liknande undersökning som 

föreliggande studie, fast med ett större urval, för att kunna undersöka de potentiella 

skillnaderna ytterligare.  
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Bilaga 1. 

Inbjudan att delta i en undersökning om bedömningar av ansökningar till professorstjänster 

Den här undersökningen vänder sig till personal på Högskolan i Gävle som kan komma ifråga att vara ledamot vid 
högskolans anställningsnämnd. Syftet med studien är att undersöka hur bedömningar av ansökningar vid en 
tjänstetillsättning går till utifrån information som ges till ledamöterna i anställningsnämnden. I studien ombeds du att sätta 
dig in i en tänkt tjänstetillsättning och utifrån given information bedöma en sökande till tjänsten. 

Studien ingår i ett projekt som är finansierat av Forte (Dnr 2013–01461) och HiG. Det ligger till grund för ett 
examensarbete på kandidatnivå inom Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle. När examensarbetet 
är färdigt och godkänt kommer det att finnas tillgängligt i litteraturdatabasen DiVA. 

Din medverkan är frivillig men ditt svar är mycket viktigt och bidrar till att studiens resultat blir tillförlitligt. Efter avslutad 
datainsamling kommer du som har svarat på enkäten erbjudas återkoppling om resultatet. Det är möjligt att ta tillbaka 
sina svar under hela studiens gång. 

Dina svar är skyddade 

Dina uppgifter skyddas enligt kap 24. 8 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär att alla som arbetar 
med undersökningen har tystnadsplikt och att de insamlade uppgifterna endast redovisas på ett sådant sätt att ingen 
enskild persons svar kan utläsas. I enlighet med Arkivlagen kommer det avidentifierade materialet att arkiveras i 10 år 
för att sedan förstöras. 

Genom att besvara hela eller delar av denna enkät samtycker du som undersökningsdeltagare till att de uppgifter som 
du lämnat används i forskningssyfte. 

Ansvariga 

Nils Baehre genomför datainsamlingen och studien. Hanna Kusterer och Henry Montgomery är handledare. Har du 
frågor är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 
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