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Inledning  
Könsfördelningen bland professorerna i Sverige är sned. Män har alltid varit överrepresenterade. 
Snedfördelningen finns kvar än idag, trots att kvinnor utgör nära nog hälften av den forskande och 
undervisande personalen på högskolor och universitet.1 

Från regeringens sida har man inte varit nöjd med den långsamma jämställdhetsutvecklingen bland 
landets professorer.2 Som en åtgärd har universitet och högskolor i sina regleringsbrev därför 
tilldelats rekryteringsmål om hur stor andel av de nyrekryterade professorerna som ska utgöras av 
kvinnor. Rekryteringsmålen har varit tidsbegränsade och beräknats individuellt för varje lärosäte.3 

Göteborgs universitet har, liksom övriga lärosäten, tilldelats rekryteringsmål i sina regleringsbrev. 
Våren 2012 fick Göteborgs universitet ett nytt mål som löd:  

”Under 2012-2015 ska minst 40 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet 
inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.”4 

Det var fjärde gången Göteborgs universitet fick ett rekryteringsmål sedan slutet av 1990-talet.5 Med 
andra ord var det ingen nyhet för universitetet att förhålla sig till och försöka uppnå ett sådant mål. 
Det var som var nytt 2012 var emellertid den metod som universitetet valde för att uppfylla målet. 
Universitetet arbetade nämligen fram och antog en handlingsplan för hur man genom befordringar 
och nyanställningar skulle kunna uppnå rekryteringsmålet.6 Möjligen bidrog handlingsplanen till att 
universitetet sedermera uppnådde rekryteringsmålet. Under åren 2012-2015 var i genomsnitt 41 % 
av de nyrekryterade professorerna kvinnor vid Göteborgs universitet.7 

Handlingsplanen innehöll flera åtgärder. En av åtgärderna var det så kallade professorsprojektet – 
ett projekt som syftade till att aktivt stimulera och underlätta för kvinnor som var anställda som 
forskare eller lektorer att meritera sig tillräckligt för professorsansökan.  

Den här rapporten består i en analys av professorsprojektet, både hur det utformades och vad 
involverade personer ansåg om projektet. Rapporten inleds med en beskrivning av handlingsplanens 
innehåll och professorsprojektets utformning. Därefter följer det kvantitativa utfallet av projektet. 
Påföljande del av rapporten utgörs av en intervjustudie med dekaner, prefekter och medverkande 
kvinnor. Dessa tre personalkategorier hade olika roller i projektet. Totalt har 16 intervjuer 

                                                           
1 År 2015 utgjorde kvinnor 45 % av den totala forskande och undervisande personalen. Se Kvinnor och män i 
högskolan. Universitetskanslersämbetet, Rapport 2016:16, s. 89.  
2 Se till exempel Prop. 2011/2011:1, Utgiftsområde 16-17, s. 75. 
3 En beskrivning av rekryteringsmålen och hur de har beräknats finns bland annat att läsa i Rekryteringsmål för 
kvinnliga professorer: ett regeringsuppdrag anno 2012 (2012) Högskoleverket, Stockholm. 
4 Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Göteborgs universitet, s. 2. Regeringsbeslut I:9, 
Utbildningsdepartementet. 
5 Göteborgs universitet hade meddelats rekryteringsmål för hur stor andel av de nyrekryterade professorerna 
som skulle utgöras av kvinnor vid tre tidigare tillfällen och utfallen varierade. Åren 1998-2000 var 
rekryteringsmålet satt till 22 procent kvinnor och universitetet uppfyllde målet. Åren 2001-2004 fick 
universitetet ett rekryteringsmål på 28 procent kvinnor men detta mål lyckades universitetet inte nå upp till. 
Åren 2005-2008 var rekryteringsmålet satt till 28 procent igen och denna gång uppfyllde universitetet målet. 
Göteborgs universitet har även fått ett rekryteringsmål för perioden 2017-2019. Enligt detta aktuella 
rekryteringsmål ska andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer utgöra 53 procent. Källor: Göteborgs 
universitets årsredovisningar 2000, 2004 och 2008, samt Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende 
Göteborgs universitet, s. 2. Regeringsbeslut III:6, Utbildningsdepartementet.  
6 Förslag till handlingsplan avseende rekrytering och befordran till professor samt rekrytering av 
gästprofessorer. Dnr. V 2012/748. Göteborgs universitet.  
7 Se Göteborgs universitets årsredovisning 2015, s. 62.  
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genomförts. Fem dekaner och fem prefekter intervjuades ur ett ledningsperspektiv. Sex kvinnor som 
ingick som deltagare i projektet har också intervjuats. Intervjudeltagarna valdes ut slumpmässigt och 
med ambitionen att få en spridning över institutioner, det vill säga att intervjuade prefekter och 
medverkande kvinnor inte tillhör samma institution. Intervjudeltagarna hålls anonyma i rapporten – 
inga namn eller fakultets-/institutionstillhörighet nämns. Syftet med intervjuerna är att följa upp hur 
de inblandade i projektet upplevde att arbeta i denna form samt att lyfta fram projektets styrkor och 
utmaningar. 

Rapporten är skriven på uppdrag av tidigare prorektor Helena Lindholm, som var initiativtagare till 
professorsprojektet. 

 

Handlingsplanen 
Till skillnad från när Göteborgs universitet meddelats rekryteringsmål tidigare gånger, agerade 
universitetsledningen såväl handfast som snabbt när universitetet delgavs rekryteringsmålet 2012. 
Prorektor Helena Lindholm tillsatte en arbetsgrupp med representanter från universitetets åtta 
fakulteter. Uppgiften som prorektor tillsammans med arbetsgruppen och en likabehandlings-
samordnare hade framför sig var att finna former för hur universitetet kunde arbeta för att uppfylla 
rekryteringsmålet. Gruppen lät sig inspireras av en metod som använts vid universitetet i Tromsø, en 
metod som resulterat i att andelen kvinnor bland professorerna ökat markant under några år. 
Gruppen förde även en dialog med dekanerna om Tromsøs metod.  

Det tillvägagångssätt som prorektor och arbetsgruppen fann mest lämpligt presenterades i 
handlingsplanen. Handlingsplanen var ett tresidigt dokument med tolv åtgärdspunkter.8 Punkterna 
kan delas in i fyra åtgärder, vilka i grov sammanfattning bestod av följande: 

• Fakulteterna fick utarbeta egna rekryteringsmål för hur stor andel av de nyrekryterade 
professorerna som skulle utgöras av kvinnor.9 

• När professorstjänster utlystes vid universitetet skulle särskilda sökkommittéer tillsättas. 
Sökkommittéerna hade till uppgift att leta efter potentiella kvinnliga sökanden och 
uppmuntra dem att lämna in ansökan. 

• Ingen fakultet fick anställa fler än 60 % manliga gästprofessorer. 
• Professorsprojektet, vilket i korthet syftade till att underlätta för och stimulera kvinnliga 

lektorer och forskare att meritera sig tillräckligt för att kunna befordras till professorer. Det 
är denna punkt som utgör fokus i rapporten och åtgärden beskrivs mer ingående nedan.  

Rektor vid Göteborgs universitet antog handlingsplanen i oktober 2012.10 Handlingsplanen sträckte 
sig tidsmässigt från november 2012 fram till utgången av 2014. Rekryteringsmålet som Göteborgs 
universitet fått tilldelat sig omfattade dock även 2015. 

Den ovannämnda arbetsgruppen som skrev fram handlingsplanen, följde en period professors-
projektet och hade möten där de stämde av projektets framskridande på de åtta fakulteterna.11 Vid 

                                                           
8 Se Förslag till handlingsplan avseende rekrytering och befordran till professor samt rekrytering av 
gästprofessorer. Dnr. V 2012/748. Göteborgs universitet. 
9 I bilaga 1 återfinns fakulteternas egna rekryteringsmål för hur stor andel av de nyrekryterade professorerna 
som skulle vara kvinnor samt andel professorer som är kvinnor, fördelat per fakultet, åren 2010-2016. 
10 Protokoll, rektorssammanträde 2012:18, 2012-10-23, § 3. Göteborgs universitet. 
11 Minnesanteckningar och sammanfattningar från arbetsgruppens möten 11/1 2013, 27/2 2013, 18/4 2013, 
10/9 2013, 5/2 2014 och 18/6 2014. Sektionen för arbetsmiljö och likabehandling, Göteborgs universitet.  
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projektets inledning träffades gruppen med viss regelbundenhet omkring en gång i månaden. Efter-
hand som projektet fortskred, glesades arbetsgruppens möten ut och gruppens sista möte hölls 
sommaren 2014.  Därefter upplöstes arbetsgruppen av sig självt eftersom planerade möten avboka-
des av enskilda gruppmedlemmar och inga nya möten bokades in. Arbetsgruppens upplösning 
skedde innan professorsprojektet nått sitt slut 2014 och rekryteringsmålet skulle vara uppfyllt 2015.  

 

Professorsprojektet  
Syftet med professorsprojektet nämndes ovan – att bereda väg för kvinnor som var anställda som 
lektorer eller forskare att meritera sig och befordras till professorer. Konkret bedrevs professors-
projektet i olika steg.12 Det inleddes med att dekanerna gav prefekterna i uppgift att identifiera 
kvinnor som var lektorer eller forskare vilka ansågs ha möjlighet att inom en tvåårsperiod kunna 
meritera sig för att befordras till professor. Prefekterna fick även i uppgift att fråga samtliga kvinnliga 
lektorer och forskare om de själva ansåg sig ha möjlighet att befordras till professor inom den 
utsatta tidsperioden. I ett nästa steg fick de identifierade kvinnorna åtta veckor på sig att producera 
en tentativ professorsansökan. Den tentativa ansökan granskades av en utsedd, extern sakkunnig. 
Om sakkunnig ansåg att sökanden inte omedelbart kunde lämna in reell ansökan, fick sakkunnig 
lämna konkreta rekommendationer för vad den sökande behövde komplettera med för att meritera 
sig. Vart och ett av stegen hade en deadline och intentionen var att kvinnorna fick möjlighet att 
färdigställa sina meritportföljer under hösten 2013, senast våren 2014.  

I syfte att delvis täcka de extra kostnader som projektet gav upphov till för fakulteter och 
institutioner, avsatte universitetet 6,5 miljoner kronor ur universitetsgemensamma medel som 
fakulteterna kunde ansöka om för att kunna genomföra projektet.13 De universitetsgemensamma 
medlen skulle utgöra hälften av totalsumman och resterande hälft tillskjutas av fakultet eller 
institution. Sammanlagt förväntades professorsprojektet kosta 13 miljoner kronor. Medlen 
förväntades finansiera både sakkunnigas arvodering och medverkande kvinnors extra forskningstid.  

 

Antal kvinnor i projektet 
När professorsprojektet startat våren 2013 var det 89 kvinnor som identifierats av antingen 
prefekter eller av kvinnorna själva som möjliga att meritera sig inom en tvåårsperiod.14 Siffran över 
antalet medverkande kvinnor krympte dock. Mot slutet av 2013 uppgavs 61 kvinnor delta i projektet 
men det var långt ifrån alla av dem som faktiskt ingick.15 Ett antal kvinnor avstod från att medverka i 
projektet, medan andra i sakkunnigutlåtandena bedömdes ha för lång tid kvar för att hinna meritera 
sig inom tidsramen och därför inte tilläts ingå. Variationen i vilken grad kvinnorna medverkade i 
projektet var betydande. De kvinnor som identifierats av prefekter eller av sig själva som möjliga att 
meritera sig till en reell professorsansökan inom angiven tidsperiod kan delas in i sex kategorier 
baserat på deras medverkan i projektet, alternativt icke-medverkan: 

• Kvinnor som identifierades av prefekter, men som valde att inte ingå i projektet. 

                                                           
12 Se Förslag till handlingsplan avseende rekrytering och befordran till professor samt rekrytering av 
gästprofessorer. Dnr. V 2012/748. Göteborgs universitet. 
13 Protokoll, rektorsammanträde 2013:11, 2013-06-03, § 9. Göteborgs universitet.  
14 Internt material inskickat till arbetsgruppen som arbetade med handlingsplanen vid Göteborgs universitet.  
15 Göteborgs universitets årsredovisning 2013, s. 56. 
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• Kvinnor som lämnade in tentativ ansökan, men av sakkunniga inte bedömdes hinna meritera 
sig inom rekryteringsmålets tidsram och fick lämna projektet.  

• Kvinnor som lämnade in tentativ ansökan och kunde lämna in en reell professorsansökan 
tämligen omgående, utan att behöva extra forskningstid för att meritera sig.  

• Kvinnor som lämnade in tentativ ansökan, fick forskningstid som delvis finansierades av 
universitetsgemensamma medel och befordrades före 2015 års utgång. 

• Kvinnor som lämnade in tentativ ansökan och själva fick bekosta sin extra forskningstid, det 
vill säga inte fick ta del av de universitetsgemensamma medlen, och befordrades före 2015 
års utgång.  

• Kvinnor som lämnade in tentativ ansökan, fick forskningstid som delvis finansierades av 
universitetsgemensamma medel men befordrades efter projektets avslut, alternativt inte 
har befordrats ännu. 

De identifierade kvinnornas medverkan var med andra ord i högsta grad skiftande.   

Sammanlagt lämnade 48 av de identifierade kvinnorna in tentativa professorsansökningar.16 Många 
av dem fullföljde dock inte sin medverkan i projektet, vanligtvis på grund av att de bedömdes ha för 
långt kvar till befordran.  

Av de 48 kvinnor som lämnat in tentativa professorsansökningar var det 15 som befordrades till 
professorer före 2015 års utgång.17 Majoriteten av dessa 15 fick emellertid inte extra forskningstid 
som delfinansierades av de öronmärka universitetsmedlen som ställts till projektets förfogande. Det 
låg på fakulteterna att rekvirera medel för kvinnornas extra forskningstid men fyra av universitetets 
åtta fakulteter lämnade aldrig in rekvisitioner: Sahlgrenska akademin, Handelshögskolan, 
Humanistiska fakulteten och IT-fakulteten. Över 3,5 miljoner kronor av de universitetsgemensamma 
medlen, det vill säga drygt hälften av de 6,5 miljonerna, kom aldrig att användas i projektet.18  

Av de 15 kvinnor som lämnat in tentativa professorsansökningar och befordrades före 2015 års 
utgång var det sex stycken som fick extra forskningstid som delfinansierades centralt.19 Det var bara 
sex kvinnor som hade behov av tre månaders extra forskningstid för möjliggöra befordran innan 
rekryteringsmålet skulle vara uppnått i slutet av 2015.  

De 15 befordrade kvinnorna bidrog till att Göteborgs universitet lyckades uppnå rekryteringsmålet 
på 40 %. Frågan är hur stor projektets betydelse var. Sammanlagt nyrekryterades 85 professorer som 
var kvinnor vid universitet mellan 2012 och 2015, inklusive befordringar och anställda 
gästprofessorer.20 Av dessa 85 nyrekryterade professorer som var kvinnor utgjorde de 15 kvinnor 
som lämnat in tentativa ansökningar 18 %. Sätter man de 15 kvinnorna i relation till hur många 
kvinnor som befordrades till professorer totalt vid Göteborgs universitet blir procentsiffran högre. 
Totalt befordrades 48 kvinnor till professorer åren 2012-2015 vid universitetet.21 De kvinnor som 
lämnat in tentativa professorsansökningar utgjorde 31 % av det sammanlagda antalet kvinnor som 
befordrades till professorer under den period som rekryteringsmålet var aktuellt.  

                                                           
16 Minnesanteckningar och sammanfattning från arbetsgruppens möte den 10/9 2013, 5/2 2014 och 18/6 
2014. Sektionen för arbetsmiljö och likabehandling, Göteborgs universitet.  
17 Protokoll, rektorssammanträden, åren 2013-2015, Göteborgs universitet. 
18 Anhållanden om medel (rekvirering) inom ramen för handlingsplan avseende rekrytering och befordran till 
professor samt rekrytering av gästprofessor. Internt material, Göteborgs universitet.  
19 Ibid samt Protokoll, rektorssammanträden, åren 2013-2015, Göteborgs universitet 
20 Uppgifterna är hämtade ifrån Palasso personalsystem vid Göteborgs universitet. 
21 Protokoll, rektorssammanträden åren 2012-2015, Göteborgs universitet. 
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Så här långt har professorsprojektets olika moment beskrivits och likaså vad slutresultatet för 
projektet landade på för universitetet centralt. Vi vet också hur många kvinnor som lämnade in 
tentativa ansökningar och hur många av dem som hann befordras före 2015 års slut. Härnäst följer 
de uppfattningar om och erfarenheter av projektet som uttrycktes av de intervjuade dekanerna, 
prefekterna samt medverkande kvinnorna.  

 

Dekaner och prefekter 
Fem dekaner och lika många prefekter har intervjuats om professorsprojektet. De blev tillfrågade 
om hur professorsprojektet togs emot på respektive fakultet/institution, varför många av de 
identifierade kvinnorna inte befordrades, om arbetsinsatsen i projektet kontra det ekonomiska 
stödet, om de i sina funktioner som dekaner och prefekter har fortsatt att aktivt arbeta för att öka 
andelen kvinnor bland professorerna efter projektets slut samt om de hade övriga synpunkter på 
projektet som de ville lyfta fram.  

 

Allmänt om professorsprojektet 
På frågan om hur professorsprojektet togs emot av kollegiet svarar fyra dekaner att projektet inte 
väckte något större missnöje eller motstånd.22 En dekan menar dock att projektet inledningsvis 
ledde till diskussioner på fakulteten och att diskussionerna tog fart efter att liknande satsningar på 
andra lärosäten lett till rättsfall. Diskussionerna dog så småningom ut vid fakulteten och dekanen 
upplevde sedan projektet som en bra process.23 

På institutionsnivå fick projektet ett varierat mottagande. Två prefekter menar att det inte var någon 
som uppfattade projektet som diskriminerande gentemot männen eller att projektet mötte någon 
annan form av motstånd. De menar att det finns en medvetenhet kring att kvinnor inte har samma 
karriärmöjligheter som män samt att eftersom kvinnorna är i klar minoritet upplevs de inte som ett 
hot.24 

En prefekt säger att kollegiet ansåg att det var en bra satsning men att det var udda att man bara 
satsade på kvinnor.25 En annan prefekt menar också att det var märkligt med en satsning bara på 
kvinnor och att hela upplägget därför uppfattades som diskriminerande.26  

Den sista prefekten uppger att projektet mottogs helt igenom som negativt på dennes institution, av 
såväl kvinnor som män. Flera kvinnor på institutionen ifrågasatte starkt om projektet var rätt väg att 
hävda sig meriteringsmässigt.27 

 

Antal kvinnor i projektet 
Vid projektets inledning var det många kvinnor som identifierades som möjliga att meritera sig för 
en reell professorsansökan inom en tvåårs period, men av olika anledningar inte befordrades före 

                                                           
22 Dekaner 1, 2, 4 och 5.  
23 Dekan 3.  
24 Prefekt 2 och 4. 
25 Prefekt 1.  
26 Prefekt 3. 
27 Prefekt 5. 
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2015 års utgång. En av frågorna som ställdes till dekaner och prefekter var om de anser att det finns 
en generell anledning till att många av de identifierade inte befordrades.  

Anledningarna till att identifierade kvinnor inte befordrades är många. På två fakulteter valdes 
kvinnor bort av ledningen för att de hade för långt kvar till befordran – antingen för att de hade för 
få publikationer eller saknade ledningsuppdrag, doktorandhandledning, alternativt 
sakkunniguppdrag.28 Ett antal kvinnor vid tre fakulteter valde själva att inte ingå i projektet eftersom 
de upplevde det som en inkompetensförklaring att befordras inom ramen för en kvinnosatsning.29 
De ville befordras på samma grund som männen. Andra kvinnor vid en annan fakultet var fullt nöjda 
med att vara lektorer och valde därför att avstå från projektet.30 

På ett par fakulteter hade, enligt dekanerna, prefekterna svårt att finna ersättare till identifierade 
kvinnors undervisning.31 De identifierade kvinnorna fick därför inte det tidsmässiga utrymmet att 
delta i projektet. 

En dekan valde medvetet att ta med kvinnor som hade långt kvar till befordran i projektet, eftersom 
dekanen därigenom ville tydliggöra om det är så att kvinnor har mer undervisning och administrativa 
åtaganden än män.32  

Två prefekter uppger att de identifierade kvinnorna på deras respektive institution hade för långt 
kvar till en befordran för att hinna meritera sig.33 En annan prefekt berättar att vissa av de 
identifierade kvinnorna hade externa forskningsmedel som de inte kunde avstå ifrån för att delta i 
projektet.34 Ytterligare en prefekt säger att i början var det inga av de identifierade kvinnorna som 
ville formulera tentativa ansökningar. Institutionsledningen fick pressa fram kvinnor som skulle ingå i 
projektet. Vissa av kvinnorna fick efter sakkunnigutlåtandena på de tentativa ansökningarna 
meddelande om att de låg för långt ifrån befordran för att kunna ingå, vilket kvinnorna upplevde 
som stigmatiserande.35  

 

Projektets arbetsinsats och ekonomiska stöd 
Professorsprojektet var kopplat till en budget. Sammanlagt ställdes 6,5 miljoner kronor ur 
universitetsgemensamma medel till projektets förfogande. Medlen skulle användas till att bekosta 
sakkunniga och medverkande kvinnors forskningstid. Projektet skapade därutöver arbete på 
fakultets- och institutionsnivå i form av insatser från dekaner, prefekter och övriga inblandade på de 
olika nivåerna. Frågan som ställdes till dekaner och prefekter var vad de ansåg om projektets 
arbetsinsats kontra storleken på det ekonomiska stödet, svarade arbetsinsatsen mot det ekonomiska 
stödet? 

En dekan svarar att det absolut var värt arbetsinsatsen eftersom projektet synliggjorde obalansen 
mellan könen.36 En annan dekan anser däremot att de på fakulteten gjorde stora insatser i projektet 
och att kostnaderna för projektet därför inte höll sig inom avsatta budgetramar.37 Ytterligare en 
                                                           
28 Dekan 2och 3.  
29 Dekan 3, 4 och 5. 
30 Dekan 2.  
31 Dekan 3 och 4.  
32 Dekan 1. 
33 Prefekt 2 och 4. 
34 Prefekt 1.  
35 Prefekt 5.  
36 Dekan 1. 
37 Dekan 5.  
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dekan säger att fördelen med projektet och arbetsinsatsen var att man genom prefekternas 
inventering av potentiella professorsbefordringar fick en överblick av hur kvinnor låg till 
karriärmässigt och det var värdefullt.38  

En prefekt säger att kortsiktigt vägde det ekonomiska stödet inte upp för den arbetsinsats som 
projektet skapade. Långsiktigt blev det däremot en investering eftersom institutionen fick fler 
professorer, menar prefekten.39 En annan prefekt menar att deras arbetsinsats på institutionen inte 
var särskilt stor, så av arbetsinsatsen höll sig inom budgetramarna.40 En tredje prefekt anser att 
arbetsinsatsen definitivt inte fick täckning inom avsatta budgetramar – projektet skapade för stora 
insatser på institutionen.41 

  

Fortsatt jämställdhetssatsning på professorer  
Ingen av de intervjuade dekanerna eller prefekterna säger att de har fortsatt arbeta för att öka 
andelen professorer som är kvinnor efter projektets slut. Vissa positiva efterverkningar har dock 
projektet haft. Exempelvis säger en dekan att projektet skapade en långsiktig medvetenhet kring 
fördelning av ledningsuppdrag och att man på fakulteten numer strävar efter att fördela uppdrag 
jämt mellan könen.42 

 

Övriga synpunkter på projektet 
Några av de intervjuade hade övriga synpunkter på projektet. En dekan säger sig alltid driva 
strategisk planering på fakulteten och att befordringsrätten delvis motarbetar denna planering. Om 
man genom befordran får fler professorer på fakulteten, krymper utrymmet att utlysa strategiska 
professurer.43 Att projektet motverkade strategisk planering tas också upp av en prefekt. Prefekten 
menar att på deras institution arbetar de för strategiska mål och att ett sådant här projekt kan 
komma olämpligt i tid för institutionen – det kan krocka med de mål som institutionen strävar efter 
för närvarande. Prefekten efterlyser därför en större medvetenhet hos universitetsledningen kring 
vad sådana här projekt skapar för processer på institutionsnivå. Vidare menar prefekten att 
projektet fick konsekvenser som visade sig i lönebildningen, forskningstid, vilka kurser som 
institutionen kunde satsa på, med mera. Projektet fick med andra ord fler följder än vad ledningen 
kanske var medvetna om.44  

Ett par prefekter anser att projektet var för kort. De menar att ett arbete för att öka andelen kvinnor 
som är professorer måste vara mer långsiktigt och åtgärder behöver sättas in tidigare i karriären.45 
En av dessa två prefekter säger att projektet verkade vila på en föreställning om att det finns ett 
antal kvinnor som ligger nära befordran som inte har tid att skriva en professorsansökan. Finns det 
inte det, så faller projektet på grund av att det är för kortsiktigt.46  

  

                                                           
38 Dekan 2.  
39 Prefekt 1. 
40 Prefekt 2. 
41 Prefekt 5. 
42 Dekan 3. 
43 Dekan 5. 
44 Prefekt 5.  
45 Prefekt 2 och 4.  
46 Prefekt 4.  
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Medverkande kvinnor  
Som nämndes i inledningen har sex medverkande kvinnor intervjuats. De är spridda över olika 
fakulteter och institutioner. Samtliga befordrades före 2015 års utgång och hälften av dem fick 
forskningstid som delfinansierades av universitetsgemensamma medel. Kvinnorna fick svara på 
frågor om vad de ansåg om att ingå i en satsning som riktades särskilt mot kvinnor, vilken form av 
stöd och hjälp de fick i form av sakkunnigutlåtande, forskningstid och av seniora forskare. Därutöver 
tillfrågades de om de anser att projektet haft betydelse i deras forskarkarriärer samt om de hade 
övriga synpunkter på projektet. 

 

Allmänt om professorsprojektet 
Fem av de sex intervjuade kvinnorna anser att det var positivt med en satsning som riktades mot 
kvinnor.47 Flera av dem menar att män har gynnats i den akademiska världen under en lång tid och 
att det var hög tid att förbättra kvinnornas situation.48 

En kvinna tar upp att det fördes en negativ diskussion på hennes institution om den särbehandling 
av kvinnor som projektet innebar och en annan kvinna nämner att hon fått nedsättande kommen-
tarer av en manlig kollega för sin medverkan i projektet.49 Övriga kvinnor upplevde ingen negativ 
behandling på grund av projektet.  

 

Sakkunnigutlåtande 
Fem av kvinnorna anser att de haft nytta av sakkunnigutlåtandena över de tentativa 
ansökningarna.50 I utlåtandena pekade sakkunniga i merparten fall på vad kvinnorna kunde lyfta 
fram och förtydliga i sina senare reella ansökningar.  

Den sista av kvinnorna menar dock att hon inte hade någon som helst användning av sakkunnig-
utlåtandet. Hennes sakkunnige ansåg exempelvis att hon skulle omformulera en mening i en redan 
publicerad studie. Så här i efterhand ångrar hon att hon ingick i projektet.51 

 

Forskningstid 
Tre av kvinnorna fick forskningstid som delfinansierades med universitetsgemensamma medel. De 
fick motsvarande tre månaders forskningstid vardera, antingen tre månader på heltid eller 25 % 
utspritt över ett år. Forskningstiden ägnade de åt att slutföra artiklar samt i ett av fallen till att gå de 
högskolepedagogiska kurserna. De tre kvinnorna säger dock att visst är de tacksamma för den extra 
forskningstiden men att de arbetade fler timmar med sina meriteringar än de fick forskningstid för.52   

De andra tre intervjuade kvinnorna fick ingen centralt delfinansierad forskningstid inom ramen för 
projektet. En av kvinnorna fick emellertid ungefär en månads forskningstid som bekostades av 

                                                           
47 Medverkande kvinnor 1, 2, 3, 5 och 6.  
48 Medverkande kvinnor 1, 2 och 3.  
49 Medverkande kvinnor 2 och 1.  
50 Medverkande kvinnor 1, 3, 4, 5 och 6.  
51 Medverkande kvinna 2.  
52 Medverkande kvinnor 1, 3 och 5.  
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hennes institution. Denna månad ägnade hon åt att skriva färdigt en publikation samt formulera en 
reell professorsansökan.53 Två av kvinnorna fick finansiera sin tid med egna medel.54  

 

Stöd av seniora forskare 
Hälften av kvinnorna ansåg sig få ett tydligt stöd i processen av seniora forskare, medan andra 
hälften lämnades utan.55 Två av kvinnorna som fick stöd värdesatte stödet högre än den 
forskningstid de fick till sitt förfogande – det var stödet som hjälpte dem fram till den reella 
professorsansökan.56 

En av kvinnorna, som inte fick stöd av seniora forskare, påtalar att det var avsaknaden av stöd som 
var den stora bristen i projektet. För hennes del fanns det ingen innehållslig uppföljning av 
sakkunnigutlåtandet eller form av mentorskap där hon kunde rådgöra med någon om sin ansökan. 
Enligt henne var det ett stort glapp i projektet, det borde ha varit inskrivet i handlingsplanen vilken 
form av stöttning kvinnorna skulle få av seniora forskare.57 

 

Projektets betydelse för forskarkarriären 
På frågan om huruvida kvinnorna anser att projektet haft betydelse för deras forskarkarriärer ger de 
intervjuade vitt skilda svar. En kvinna säger att hon inte är någon karriärmänniska, hon har aldrig 
strävat efter att göra karriär. Hon disputerade för att hon ville undervisa. När hon senare fick ett 
lektorat insåg hon att hon skulle kunna meritera sig tillräckligt för att bli professor och tog chansen 
att gå med i projektet när tillfälle gavs.58 

En annan kvinna svarar att projektet förmodligen bidrog till att hon blev professor ett år tidigare än 
hon skulle blivit annars. Det blev helt enkelt av att hon lämnade in en reell professorsansökan.59  

En tredje kvinna menar att hon möjligen skulle varit professor vid samma tid eller strax därefter även 
om inte projektet funnits. Den tidsmässiga fördelen med projektet var att hon arbetade fokuserat 
för att hålla de deadlines hon satt upp, men hon vet inte om det varit så annorlunda utan 
projektet.60 

Generellt var projektet viktigt för kvinnors karriärer svarar en fjärde kvinna. Hon menar att 
barriärerna för kvinnor i forskarkarriären är subtila och som kvinna är det inte lätt att veta vad som 
värderas högst i forskningssammanhang för tillfället, exempelvis vilka tidskrifter man ska publicera i 
eller vilka nätverk man ska ingå i. Projektet var värdefullt för kvinnor att söka sig vidare i karriären 
och från sin nutida chefsposition anser hon att hon behöver stötta andra kvinnor.61 

Den femte kvinnan uppger att utan projektet hade hon inte lämnat in någon professorsansökan. 
Eftersom hon blev tillfrågad av prefekten om hon ville ingå i projektet blev det av att hon i slutändan 
lämnade in en reell ansökan. Hon menar att projektet haft betydelse för hennes karriär – inte bara 
                                                           
53 Medverkande kvinna 4. 
54 Medverkande kvinnor 2 och 6.  
55 Medverkande kvinnor 1, 4 och 5 fick stöd av seniora forskare, medan medverkande kvinnor 2, 3 och 6 
lämnades utan stöd. 
56 Medverkande kvinnor 1 och 4. 
57 Medverkande kvinna 3. 
58 Medverkande kvinna 1. 
59 Medverkande kvinna 5. 
60 Medverkande kvinna 4. 
61 Medverkande kvinna 6. 
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för att hon blev professor – utan också för att hennes institutionsuppdrag redan låg på 
professorsnivå när hon var lektor. Med andra ord innebar professorstiteln att hon kom i fas med sina 
uppdrag.62 

Slutligen säger den sjätte kvinnan att projektet enbart haft en negativ inverkan på hennes karriär. 
Hon hade en reell professorsansökan klar när prodekan meddelade henne att hon skulle ingå i 
projektet. De hade ingen dialog kring detta utan det var ett beslut uppifrån. Hon valde att följa 
prodekans beslut men ångrade detta i efterhand eftersom hon inte blev hjälpt av sakkunnig-
utlåtandet. Hon bedömer att projektet fördröjde hennes befordran med ungefär ett år.63 

 

Övriga synpunkter på projektet 
Två av de intervjuade kvinnorna hade övriga synpunkter på projektet. Den ena ansåg att förfarandet 
med tentativa professorsansökningar borde bli regel för alla kvinnor och män vid universitetet. Hon 
menade att ett sådant förfarande skulle skapa större trygghet för de sökande och möjligen kunna 
bidra till att kvinnor lämnar in ansökningar tidigare. Hennes erfarenhet är att kvinnor vanligtvis 
väntar längre med professorsansökningar än männen eftersom de vill vara säkra på att bli 
befordrade.64 

Den andra kvinnan ifrågasatte det långsiktiga syftet med projektet och i sin förlängning vad 
jämställdhet innebär. Hon sa att visst är hon numer professor men hennes arbetsuppgifter är 
desamma som under hennes lektorstid. Hon undervisar lika mycket på grundutbildningen som 
tidigare. Att universitetet har fler kvinnor som är professorer betyder inte nödvändigtvis att det är 
mer jämställt anser hon. Man får enligt henne skilja på en form av kvantitativ och kvalitativ 
jämställdhet – bara för att universitetet har ett visst antal kvinnor som är professorer (kvantitativ 
jämställdhet), innebär det inte per automatik att kvinnorna får ansvar och arbetsuppgifter som 
motsvarar professorstiteln (kvalitativ jämställdhet).65 

 

  

                                                           
62 Medverkande kvinna 3. 
63 Medverkande kvinna 2. 
64 Medverkande kvinna 4. 
65 Medverkande kvinna 1. 
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Professorsprojektet – en analys 
Professorsprojektet resulterade i att ett antal medverkande kvinnor befordrades till professorer före 
2015 års utgång. Bland alla de 48 kvinnor som lämnade in tentativa professorsansökningar var det 
15 som hann befordras innan rekryteringsmålet skulle vara uppnått. Det man kan spekulera i är hur 
många av dessa kvinnor som hade befordrats under denna tid även om de inte ingått i projektet. 
Spekulationen går naturligtvis inte att ge ett korrekt svar på eftersom kvinnorna de facto med-
verkade i projektet.  

Det vi däremot vet är att det endast var sex av de 15 kvinnorna som fick centralt delfinansierad 
forskningstid på tre månader. Om man sätter dessa sex kvinnor i relation till det totala antalet 
nyrekryterade professorer som var kvinnor åren 2012-2015, samt det sammanlagda antalet kvinnor 
som befordrades till professorer under samma period, framträder utfallet av professorsprojektet 
som lågt. Perioden 2012-2015 utgjorde de sex kvinnorna 7 procent av det totala antalet 
nyrekryterade professorer som var kvinnor (85 stycken) och 12,5 procent av det sammanlagda 
antalet professorsbefordrade kvinnor (48 stycken). Om man kunde konstatera att siffrorna 7 
respektive 12,5 procent utgjorde det faktiska utfallet av professorsprojektet så vore siffrorna 
anmärkningsvärt låga i förhållande till den satsning som projektet innebar – så är dock inte fallet. 
Detta är i högsta grad ett spekulativt resonemang och vi lämnar det därför därhän. Det vi faktiskt vet 
är att 15 kvinnor befordrades till professorer inom ramen för projektet samt att sex av de 15 
kvinnorna fick centralt delfinansierad forskningstid på tre månader. Det vi däremot inte vet är hur 
sannolikt det vore att en del av kvinnorna befordrats vid samma tid även om de inte ingått i 
projektet.  

Om vi istället berör de erfarenheter som de medverkande kvinnorna uttrycker i intervjuer, 
framträder en skala som sträcker sig från att värdera projektet högt till anmärkningsvärt lågt. Den 
mest positiva erfarenheten uttrycks av en kvinna som fick forskningstid som delfinansierades 
centralt, tydliga rekommendationer av sakkunnig samt stöd processen av seniora forskare. Hon 
uppskattar att projektet bidrog till att hon befordrades ungefär ett år tidigare än vad hon skulle ha 
gjort annars. I den andra änden av skalan finns en kvinna som menar att projektet försenade hennes 
befordran med omkring ett år. Övriga kvinnors erfarenheter går att placera någonstans i mitten på 
skalan: En kvinna tror att hon troligen skulle ha befordrats vid samma tid även utan projektet, 
medan två andra kvinnor möjligen inte skulle ha lämnat in reella professorsansökningar eftersom de 
innan projektet inte var tillräckligt intresserade.  

Gemensamt för nästan alla av de intervjuade kvinnorna är att de uppskattar intentionen med 
projektet – att det var en satsning som riktades till enbart kvinnor. Flertalet av dem menar att män 
har fördelar i forskarvärlden och att det därför var hög tid att förbättra kvinnornas situation. 
Samtidigt kan det vara värt att ha i minnet vad en kvinna sa om det långsiktiga syftet med projektet 
och vad man lägger för betydelse i ordet jämställdhet. Bara för att hon är professor idag innebär det 
inte per automatik att hon har andra arbetsuppgifter än under sin lektorstid. Eller annorlunda 
uttryckt: Kan man säga att yrkeskategorin professor är jämställd bara för att den innehåller ett visst 
antal kvinnor respektive män? Eller krävs det även en analys av arbetsuppgifter, lönenivåer, 
inflytande, med mera för att kunna bedöma om det existerar jämställdhet mellan könen och vilken 
faktiskt roll har det aktuella professorsprojektet i så fall haft mätt med motsvarande kriterier?  

 

Dekanerna och prefekterna uttrycker varierande erfarenheter av projektet. Dekanerna menar att 
projektet inte mötte något större motstånd när det infördes, åtminstone inte efter en tid. Två 
prefekter stämmer in med dekanernas erfarenheter på den punkten. Att projektet uppfattades som 
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en märklig satsning eftersom den enbart riktade sig till kvinnor är det tre prefekter som säger. 
Huruvida upplägget på projektet var diskriminerande på grund av att det endast gynnade kvinnor 
togs också upp. I samband med att dekanerna och merparten prefekter ger uttryck för olika 
uppfattningar är det viktigt att lyfta fram det tidigare påtalade faktum att projektet initierades och 
genomfördes i dialog med dekanerna. Vidare kan det vara en fördel att beakta att jämställdheten 
bland professorerna kommit olika långt på fakulteter och institutioner. Har man relativt jämt antal 
kvinnor och män på professorspositioner är sannolikheten större att man ställer sig tveksam till en 
satsning som professorsprojektet. 

Vissa av dekanerna och prefekterna anser att arbetsinsatsen i projektet kompenserades av det 
ekonomiska stödet, andra inte. Åsikterna om huruvida projektet var värt arbetsinsatsen bottnar i 
faktorer som: (i) inställningen till en kvinnosatsning (bra eller dåligt), (ii) arbetsmängden som 
projektet genererade i, (iii) hur jämställdheten ser ut på fakulteten/institutionen, (iv) utfallet av 
projektet, och (v) sist, men för några av stor vikt, uppfattningen att universitetsledningen genom 
projektet skapade regler som fakulteter och institutioner fick underordna sig. 

Den kritik och de negativa erfarenheter av projektet som framkom vid intervjuerna med dekaner och 
prefekter bottnar i stort i den sista punkten (v). Den avsatta tiden för projektet var det två prefekter 
som invände emot. De två prefekterna menar att för att öka andelen kvinnor som är professorer 
krävs såväl en mer långsiktig satsning som att satsningen sätts in tidigare i karriären. 
Professorsprojektet var enligt deras mening för ad hoc-baserad. En dekan och en prefekt anser att 
projektet motverkade den strategiska planeringen som arbetats fram på fakultets- respektive 
institutionsnivå. Dekanen menar att professorsprojektet krympte utrymmet att utlysa de strategiska 
professorstjänster som dekanen planerat. Även en prefekt menar att man på institutionsnivå hade 
börjat arbeta utifrån tidigare planerade satsningar vilka nu fick läggas åt sidan för att istället börja 
arbeta i linje med professorsprojektet. Konsekvenserna av professorsprojektet blev stora på denna 
prefekts institution och avspeglades i såväl extra lönekostnader som det erbjudna kursutbudet 
tillsammans med andra negativa följder. Det kan vara värt att notera att denna dekan och prefekt 
som uttryckte att projektet hindrade deras strategiska planering tillhör olika fakulteter. Detta är 
alltså inte åsikter som är fakultetsbundna. 

 

Sammantaget går det för det första att spekulera i till vilken grad professorsprojektet bidrog till att 
de 15 medverkande kvinnorna befordrades innan rekryteringsmålet skulle vara uppnått år 2015. Var 
det möjligtvis så att åtminstone en del av dem hade befordrats senast 2015 även om projektet inte 
existerat? För det andra uttrycker dekaner, prefekter och medverkande kvinnor både positiva och 
negativa erfarenheter av projektet. De negativa erfarenheterna är dock fler än de positiva. 
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Sammanfattning 
Våren 2012 tilldelades Göteborgs universitet ett rekryteringsmål i regleringsbrevet som löd:  

”Under 2012-2015 ska minst 40 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet 
inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.”66 

Med anledning av rekryteringsmålet skrev en för ändamålet skapad arbetsgrupp fram en 
handlingsplan. En del av handlingsplanen utgjordes av det så kallade professorsprojektet – ett 
projekt som syftade till att aktivt stimulera och underlätta för kvinnor som var anställda som 
forskare eller lektorer att meritera sig tillräckligt för professorsansökan.  

Den här rapporten består i en analys av professorsprojektet, både hur det utformades och vad 
involverade personer ansåg om projektet. Rapporten inleds med en beskrivning av handlingsplanens 
innehåll och professorsprojektets utformning. Därefter följer det kvantitativa utfallet av projektet. 
Påföljande del av rapporten utgörs av en intervjustudie med dekaner, prefekter och medverkande 
kvinnor. Totalt genomfördes 16 intervjuer. Fem dekaner och fem prefekter intervjuades ur ett 
ledningsperspektiv. Sex kvinnor som ingick som deltagare i projektet har också intervjuats. Syftet 
med intervjuerna var att följa upp hur de inblandade i projektet upplevde att arbeta i denna form 
samt att lyfta fram projektets styrkor och utmaningar. 

Sammanlagt var det 15 av de kvinnor som lämnat in tentativa professorsansökningar som hann 
befordras före 2015 års slut, det vill säga när rekryteringsmålet skulle vara uppfyllt. Det man kan 
spekulera i är hur stor andel av de 15 kvinnorna som möjligen hade befordrats vid ungefär samma 
tid även om projektet inte funnits. En sådan spekulation går självfallet inte att besvara eftersom 
kvinnorna faktiskt ingick i projektet.  

De intervjuade dekanerna och prefekterna berättade om varierande erfarenheter av projektet. 
Några var positivt inställda till projektet och att arbeta i denna form. Exempelvis anser en dekan att 
projektet skapade en långsiktig medvetenhet kring fördelningen av ledningsuppdrag och att man på 
fakulteten numer strävar efter att fördela uppdrag jämt mellan könen. Många var dock kritiska och 
fann det udda, för att inte säga rent diskriminerade, att projektet bestod i en satsning på enbart 
kvinnor. Andra negativa aspekter av projektet som dekaner och prefekter ventilerade var att 
projektet var för kort tidsmässigt samt att projektet motverkade redan pågående eller planerade 
strategiska satsningar på fakultets- och institutionsnivå.  

De medverkade kvinnorna var nästintill samstämmigt eniga om att projektet var ett bra initiativ, så 
till vida att det var en satsning för enbart kvinnor. Flera av kvinnorna menade att män alltid gynnats i 
den akademiska världen och därför var det hög tid med en insats för kvinnor. I övrigt skiljer sig 
kvinnornas erfarenheter av projektet markant. En kvinna hyllade projektet och menade att projektet 
bidrog till att hon troligen befordrades ett år tidigare än vad hon skulle gjort om hon inte hade 
ingått. En annan kvinna bedömde däremot att projektet försenat hennes befordran med omkring ett 
år. Övriga kvinnor uttryckte varierande åsikter om projektet och ansåg sig blivit i större eller mindre 
grad hjälpta av satsningen.  

 

 

                                                           
66 Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Göteborgs universitet, s. 2. Regeringsbeslut I:9, 
Utbildningsdepartementet. 
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Bilaga: Fakulteternas rekryteringsmål samt andel professorer som är kvinnor per fakultet 
 

Tabell: Fakulteternas egna rekryteringsmål för hur stor andel i procent av de nyrekryterade 
professorerna som skulle vara kvinnor, åren 2012-2015. 

Fakultet Rekryteringsmål 2012-2015 i procent 

Handelshögskolan 40 

Humanistiska fakulteten 40 

IT-fakulteten  * 

Konstnärliga fakulteten 50 

Naturvetenskapliga fakulteten 30 

Sahlgrenska akademin 40 

Samhällsvetenskapliga fakulteten 50 

Utbildningsvetenskapliga fakulteten 51 

* Uppgift saknas 
Källa: Internt material, Göteborgs universitet. 
 

 

Diagram: Andel kvinnor i den totala gruppen professorer som är kvinnor i procent, fördelat per 
fakultet, åren 2010-2016. 

 

Källa: Datalagret, Göteborgs universitet.  
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