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”The best way for a woman to get to the top is to start there”.
Sandra Kurtzig, founder of ASK Group Computer Systems
(Freeman & Bourque 2001:3)

Förord
AKKA är ett ledarskapsprogram för kvinnor vid Lunds universitet. AKKA står för AKademiska
Kvinnors Ansvar. Akka är ledarhonan för den vildgåsflock som tar med sig pojken Nils Holgersson
på hans underbara resa genom Sverige. Akka är erfaren, modig, klok, stark och mycket vis. Samt som
sagt ledarhona. I likhet med Selma Lagerlöf vill vi medvetet utmana negativa stereotyper av kvinnor.
*
Rektorsämbetet gav i början av år 2004 Personalenheten i uppdrag att skapa ett särskilt
ledarskapsprogram för kvinnor inom akademin. Huvudansvarig ledare för programmet har varit
professor Inger Lövkrona, etnologiska institutionen vid Lunds universitet, med mångårig erfarenhet
av genusforskning och jämställdhetsfrågor. Hon har också ledarerfarenhet som dekan för historiskfilosofiska sektionen inom område humaniora och teologi. Projektledare Cecilia Agrell, LUEAB, med
erfarenhet av ledarutveckling och jämställdhetsarbete, har medverkat i programutformning och
genomförande. Hennes naturvetenskapliga bakgrund som lektor vid Lunds universitet har varit
mycket värdefull. Byrådirektör Kajsa Widén har främst jämställdhetsarbete, kontaktverksamhet,
hantering och spridning av policyfrågor och även personalutvecklingsarbete på sitt bord. Under år
2004 blev Lunds universitet involverat i det nationella IDAS-projektet, ett ledarförsörjningsprogram
med särskild betoning på kvinnligt ledarskap och där ingår hon i arbetsgruppen Makt och motdrag
och har även en roll som kontaktperson.
Inger Lövkrona, Cecilia Agrell och Kajsa Widén bildade tillsammans AKKA:s styrgrupp, som
gemensamt diskuterade och lade fast programmets upplägg, efter hörande med rektorsämbetet. Inger
Lövkrona och Cecilia Agrell har skapat och ansvarat för programinnehållet och det administrativa
och ekonomiska ansvaret har legat på Kajsa Widén. AKKA har finansierats med särskilda
kompetensutvecklingsmedel för ledarskapsprogram och har haft en budget på 1.200 tkr (exklusive
kostnader för Personalenhetens anställda). Trettio kvinnliga forskare och lärare har deltagit i
programmet. Programmet startade i oktober 2004 och avslutades i oktober 2005.
AKKA har presenterats i nationella och internationella sammanhang. Inom IDAS, ett 3-årigt
nationellt chefs- och ledarförsörjningsprojekt vars syfte är att få fler kvinnor på höga akademiska
poster inom universitet och högskolor i Sverige, har AKKA-programmet syfte och idé blivit
presenterat. Härigenom har kunskap om Lunds universitets tydligt genusfokuserade
ledarskapsprogram spridits till andra universitet och högskolor i landet. Vid den globala
ledarskapskonferensen ”Global Women Leadership” i Dubai, Förenade Arabemiraten i mars 2005
och vid den 2:a internationella konferensen ”Leadership in Gender Perspective” i S:t Petersburg,
Ryssland i april 2005, medverkade Kajsa Widén och gav en presentation av AKKA-programmet.
Syfte var att visa vad Lunds universitet skapat för att förändra rådande ledarstrukturer.
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I denna rapport vill vi dela med oss av erfarenheterna från AKKA, som är unik i sitt slag med sitt
integrerade genusperspektiv. Vi vill tacka prorektor Ann Numhauser-Henning, ansvarig för
jämställdhetsfrågor för hennes ovärderliga stöd och entusiasm – samt för hennes medverkan i
programmet. Ett annat tack går till rektor Göran Bexell, utan vars engagemang i universitets
jämställdhetsarbete programmet inte hade kommit till. Vi tackar härmed också för hans medverkan i
programmet.
Ett särskilt tack riktas till samtliga medverkande föreläsare och konsulter samt till programmets
deltagare, vars erfarenheter och kunskaper berikat programmet.
Lund den 15 mars 2006

Inger Lövkrona

Cecilia Agrell

Kajsa Widén
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Del 1. AKKA – ett genusintegrerat ledarskapsprogram för jämställdhet
Inger Lövkrona och Cecilia Agrell i samarbete med Kajsa Widén

AKKA är ett genusintegrerat ledarutvecklingsprogram som syftar till att få flera kvinnor i ledande
ställningar och riktar sig till kvinnliga forskare och lärare med anställning vid universitetet. AKKA är
ett led i universitetets jämställdhetssträvanden och det omedelbara målet med programmet var att ge
kvinnor möjlighet att kandidera till de förestående valen av dekaner, prodekaner, prefekter och som
ordförande eller ledamöter i beslutande organ. Långsiktigt är programmet en offensiv satsning på
kvinnliga ledare inom akademin.
Kan ett genusintegrerat ledarskapsprogram för kvinnor påverka utvecklingen mot fler kvinnor i
ledande ställning? Avsaknaden av kvinnor i ledande befattningar i samhället, det må vara i privat eller
offentlig verksamhet, har diskuterats i decennier. Svaret på frågan varför det finns så få kvinnliga
ledare/chefer har hittills antingen förklarats som eftersläpning, det finns ännu inte tillräckligt med
kvalificerade kvinnor, eller sökts på individnivån. Den senare förklaringsmodellen fokuserar på
kvinnor som individer, på vad som styr enskilda kvinnors val eller bortval av en chefskarriär. Ovanpå
detta har lagts att kvinnor som grupp uppvisar ett könsstyrt beteende som avhåller dem från att satsa
på karriären (koncentration på moderskap, brist på aggressivitet, låg ambitionsnivå etc.).
Ledarskapsprogram för kvinnor tar inte sällan sin utgångspunkt i särartsteorier om kön och ledarskap
från 1970- och 80-talens kvinnoforskning. I dessa framställs kvinnor som avvikande och kvinnligt
ledarskap som något annorlunda och som komplement till mäns ledarskap.
Här finns således ett vakuum vad gäller program med genusperspektiv med forskningsanknytning,
dvs. samma krav som universitet och högskolor ställer på all utbildning. Att skapa ett
ledarskapsprogram med genusperspektiv vilande på aktuell genusteoretisk forskning kändes som en
stor utmaning – och nödvändighet.
En ökande medvetenhet om att organisationer i sig har konsekvenser för ledar/chefskulturer och för
kvinnors villkor som ledare/chefer i dessa har lett till att svaret på frågan om bristande könsbalans
inte skall sökas på individnivå. I forskningen poängteras vikten av att identifiera och förändra de
strukturer som utestänger kvinnor – detta har vi tagit fasta på i utformandet av programmet. AKKA
fokuserar universitetet som organisation – dess struktur och kultur - och kvinnors villkor i dessa.
Problemet med strukturell könsdiskriminering och hur den kan förhindras är en dominerande tanke
bakom programmet.
I Lunds universitets jämställdhetspolicy anges som mål ”att förändra rådande maktstrukturer, vilket
utgör det främsta hindret för reell jämställdhet”. Vi menar att fler kvinnor i ledande positioner kan
förändra maktstrukturer. Programmet vill tillhandahålla redskap till att skapa andra, nya strukturer
som inte utestänger kvinnor. Förändrade maktstrukturer är en förutsättning för kvinnlig
ledarrekrytering och för att kunna förändra kvinnors villkor.
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Det personliga ledarskapet i relation till det akademiska är ett annat fokus. Deltagarna skall kunna ta
vara på och utveckla sina individuella förutsättningar och styrkor och, vilket är det viktigaste, få
kunskap om hur ledarskap kan utövas. Kunskap stärker självförtroendet och möjliggör ett gott och
framgångsrikt ledarskap, i samspel med organisationens mål och visioner. Ledarskap kan i stor
utsträckning läras och är avhängigt individuella egenskaper och situationella krav.
Kvinnor har jämförelsevis dåligt utvecklade professionella nätverk och de har inte tillgång till manliga
nätverk. Professionella nätverk är en viktig källa för informationsutbyte och råd och har en stöttande
funktion – deras betydelse kan inte underskattas. AKKA vill ge kvinnor i akademin möjlighet att
etablera egna nätverk.
Programmet hoppas också att kunna stimulera till debatt, nytänkande och ifrågasättande så att arbetet
med att skapa ett jämställt universitet kan ta fart på allvar.
Deltagare
Programmet hade 30 deltagare representerande samtliga områden inom universitetet. I en särskild
skrivelse från Rektor till områdena uppmanades dekanerna att nominera deltagare bland de
disputerade kvinnor som de ansåg vara intresserade av och lämpliga för ledningsuppdrag inom
fakulteten. 81 nomineringar inkom och urvalet gjordes av Inger Lövkrona och Cecilia Agrell. Urvalet
företogs utifrån i förväg specificerade kriterier, som utarbetats i samråd med rektorsämbetet.
Kriterierna var:
- antal studenter/område vilket hade betydelse för antal platser som tilldelades området
- fakulteternas rangordning av kandidater, om sådan angav
- meritering
- institutionsfördelning
I det slutgiltiga urvalet var deltagarnas akademiska bakgrund 6 professorer och 23 lektorer varav 12
var docenter.
Urvalssättet var inte helt problemfritt, något som vi återkommer till i avsnittet ”Nästa AKKA!”

Programmet och upplägget
Programmet sträckte sig över ett år, från oktober 2004 till oktober 2005 och inleddes och avslutades
med 2-dagars internat utanför Lund (Varberg och Båstad). Vi träffades en gång i månaden på Gamla
Biskopshuset i Lund – heldag varannan gång och halvdag varannan. Vid dessa möten har
sammanlagt 16 föreläsningar givits varav 7 föreläsare har sin hemvist vid Lunds Universitet.
Programmet är uppbyggt kring tre aktiviteter – kunskapsseminarier, arbetsseminarier och den s k
”hemläxan”. Kunskapsseminarierna inleddes med en föreläsning och en efterföljande frågestund. Vi
anlitade föreläsare med hög vetenskaplig och/eller administrativ kompetens – från vårt eget
universitet och från andra svenska universitet - samt personer utanför universitetet som arbetar med
ledarskapsfrågor. Konsulter valdes på rekommendationer. Till det sista mötestillfället hade vi
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engagerat universitetets rektor, Göran Bexell samt en brittisk forskare och ledarskapsutbildare,
professor Robin Middlehurst, för att få ett internationellt perspektiv på ämnet.
Genus var i olika grad representerat hos föreläsarna, men deltagarna kunde själva efterhand tillföra
och utveckla ett genusperspektiv i frågor och i grupparbetet. Deltagarna uppmanades att själva se på
ämnet för dagen ur ett genusperspektiv. Programledningen hade också underhandskontakt med
föreläsarna där vi diskuterade innehåll och uppläggning. Flera av föreläsarna förberedde frågor och
arbetsuppgifter till de efterföljande gruppdiskussionerna.
Arbetsseminarierna följde vanligtvis efter kunskapsseminarierna och här diskuterade deltagarna vad
som sagts eller arbetade med uppgifter som föreläsarna delat ut. Deltagarna indelades i
fakultetsgrupper (deltagare från samma fakultet) och i tvärfakultära grupper. De senare ”möblerades
om” efter halva programtiden, något som deltagarna upplevde som mycket positivt eftersom de
därigenom lärde känna fler av deltagarna. Beroende på tema och frågeställning arbetade deltagarna i
de två konstellationerna av grupper.
Deltagarna har haft en ”hemläxa” som följt dem under programmet. Målsättning och
tillvägagångssätt med ”hemläxan” var:
”Att utifrån intervjuer, föreläsningar, diskussioner samt närvaro vid möten i beslutande organ,
fördjupa deltagarens kunskap om hur Lunds universitet styrs. Deltagaren skall dokumentera
sitt arbete och slutligen presentera en vision om hur hon vill arbeta med att förverkliga sina
idéer som ledare vid universitetet”.
Deltagarna har samlat in information om den egna fakulteten, dess arbetssätt, organisation, struktur,
ansvarsområden etc. Fakultetsgrupperna har intervjuat dekan(er) och kanslichef inom sitt område om
deras syn på ledarskap, i vissa fall även prefekter. Deltagarna har närvarat vid fakultetsstyrelsemöten
och vid möten i lärarförslagsnämnder och/eller andra viktiga nämnder/organ på fakulteten/området.
Deltagarna förde en privat dagbok, där de antecknade reflektioner, känslor och tankar i samband
med olika aktiviteter på AKKA:s möten, men också under intervjuer och sammanträden. Härigenom
skapade deltagarna kontinuerligt ett underlag för slutdokumentet, som skulle innehålla visioner,
reflektioner och förslag till förändringar.
Programledningen hade under planeringen förankrat detta arbetssätt i universitets dekanråd. Rektor
hade vidare i brev till fakultetsledningarna informerat om programmet och uppmanat dessa att
avsätta tid och tillfälle för deltagarna att följa fakulteternas arbete.
Programmet har vidare haft en gemensam hemsida (LUVIT) där föreläsningsmaterial, gruppanteckningar, personliga dokument och litteraturtips lagts in. Minnesanteckningar har förts av
styrgruppen över flertalet föreläsningar och distribuerats ut via hemsidan. Från och med Möte 3
videofilmades även föreläsningarna, så att frånvarande deltagare och deltagare, som så önskade kunde
ta del av innehållet fler gånger. ”Bokbord” har även presenterats vid två tillfällen.
Presentation av programpunkterna
Möte 1, 21-22 oktober – uppstart med internat på Varberg kurhotell med temat: Det personliga
ledarskapet – de goda förebilderna.
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Till inledning på programmet inbjöds tre kvinnliga ledare - Pam Fredman preses på Sahlgrenska
Akademin i Göteborg, Lena Nordholm vicerektor vid Högskolan i Borås, Pia Sandvik-Wiklund
(dåvarande) vicerektor vid Mittuniversitetet i Östersund, numera rektor vid Luleå tekniska
universitet. Seminariet var upplagt som ett samtal mellan dessa ”förebilder”. Samtalsledare var Inger
Lövkrona. Syftet med seminariet var att ge deltagarna en inblick i hur dessa tre ledare utövade sitt
ledarskap och upplevde sin situation som kvinnlig ledare.
På eftermiddagen fick deltagarna gruppvis möta en av ”förebilderna” för att mera direkt kunna ställa
frågor.
Utvärderingen ger uttryck för en viss ambivalens bland deltagarna i AKKA till mötet med
”förebilderna”. Å ena sidan framhålls att det var mycket intressant och spännande att få ta del av
deras kunskap och erfarenheter och inte minst om de svårigheter som de mött som ledare och hur de
hanterat dessa. Å andra sidan upplevdes mötet inledningsvis som lite skrämmande eftersom
”förebilderna” verkade lite ”för” duktiga. Deltagarna framhåller särskilt att samtalen med en
”förebild” i mindre grupp var mycket givande. I slututvärderingen, när intrycken fått mogna,
överväger det positiva intrycket.
Nästa dag var upplagd på temat ”universitetskunskap”. Ola Roman, Penta Plus, Örebro universitet,
föreläste om ”Vad är ett universitet? Samhällsuppdraget” och Peter Honeth, förvaltningschef vid Lunds
universitet, om ”Lunds universitet, organisation och struktur”.
Ola Roman, som varit verksam vid Högskoleverket i många år, gav en historisk exposé av
universitetens roll i samhället fram till idag. Han tog också upp frågan om de utmaningar
universitetet står inför och skissade några framtidsvisioner. En nyckelfråga för framtiden är, menade
han, huruvida universiteten skall ha akademistyrd utbildning och forskning, eller professionsstyrd eller möjligen en förening av dessa båda. Han trodde vidare att ledarskapet skulle förändras från
hierarki till nätverk, från feodalism till demokrati, från universitet till multiuniversitet, från elit- till
massutbildning, från en marginell roll i samhället till en central. ”Governance” – styrning, ledning
och koordinering – kommer att vara det centrala i samverkan mellan universitet, stat, förvaltning och
företag.
Peter Honeth presenterade Lunds universitets organisation och struktur, för vissa en nyttig repetition
av kända fakta, för andra, nödvändig kunskap om hur den organisation de verkar i fungerar och är
uppbyggd.
Möte 2 hade temat ”Fakultetskunskap”. Prorektor Ann Numhauser-Henning inledde med att se
”Fakulteten ur universitetsledningens perspektiv”. Hon berättade bl.a. om hur Rektorsämbetet ser på
problem på fakultetsnivån och om universitetets nya ledningsstruktur och hur den arbetar. Hon
redogjorde även för arbetsfördelningen mellan olika nivåer och var bekymrad över att det glappar i
kontakten mellan dekaner och institutioner, medan kontakten mellan ledningen och dekaner
fungerar bra. Ann Numhauser-Henning är prorektor på halvtid, något som hon själv valt.
Därefter talade Gunilla Jönson, Rektor vid LTH, om ”Fakulteten ur dekanens perspektiv”. Hon
uppehöll sig mycket vid rektors/dekanens relation till prefekterna och vid prefektrollen. Hennes
framförande innehöll också personliga reflektioner kring sin egen roll och LTH:s relation till Lunds
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universitet och till omvärlden. Det blev tydligt att universitets dekaner arbetar under olika
förutsättningar. Gunilla Jönsson informerade också om LTH:s pågående omorganisation.
Fakultetskunskapstemat gav deltagarna ett vidgat perspektiv på fakulteternas arbete och position i
universitetets beslutsstrukturer. Föreläsningarna följdes upp med arbete i tvärgrupper där hemläxan
stod i fokus. De frågor som deltagarna samtalade om var bland annat:
Var finns makten (formell- informell ledningsstruktur)? Är modellen på väg att luckras upp?
Vilket forum är ”rätt” när det gäller att diskutera och/eller fatta beslut?
Hur viktigt är det att förankra beslut i organisationen?
Är demokratiska beslutsprocesser viktiga?
Är det viktigt att vi får välja våra ledare i en demokratisk process?
Är det viktigt att studenterna finns representerade i beredande och beslutande organ?
Ska LU skötas mer efter företagsekonomiska principer och management relaterat till
industrin?
Hur hamnar man i arbetsgrupper?
Hur utses fakulteternas högsta befattningshavare?
Varför är det bara kvinnor som inte ska "tröttas ut"?
Hur blir man vald?
Varför är kvinnor så mycket sämre än män på att få in andra likakönade i styrelser och
nämnder?
Varför är kvinnor sämre på att "backa upp" varandra?
Möte 3 handlade om Akademiskt ledarskap. Med denna tredje sammankomst flyttades fokus från
universitetet som organisation till ledarskapsfrågor. Dagen inleddes med en föreläsning av Pia Höök,
fil.dr vid Handelshögskolan i Stockholm, om ”Diskurser om kön och ledarskap” och på eftermiddagen
föreläste Lars Haikola, rektor vid Blekinge Tekniska Högskola.
Pia Höök gav en översikt över genusforskningen om kön och ledarskap. Deltagarna gavs en teoretisk
inblick i problematiken kring ledarskapets könsmärkning i det privata näringslivet. Begreppen
”glastak” för kvinnor och ”glashissar” för män diskuterades samt hur samhällets könsordning
reproduceras i organisationsstrukturer. Deltagarna försågs med genusverktyg för att beskriva och
förstå egna erfarenheter och iakttagelser.
Lars Haikola talade om ”Myndighetsutövning och kollegialt ansvar, beslutsstrukturens dubbla ansikte”
utifrån sin rapport Att dirigera solister. Om ledning och ledarskap vid Lunds universitet (1999). Ett
kapitel av rapporten hade skickats ut till deltagarna i förväg. Lars Haikola underströk att
omvärldskraven på universiteten numera är mycket större än tidigare och kräver en anpassning av
ledarrollen. Det traditionella akademiska ledarskapet - kollegialitet, konsensusbeslut och primus inter
pares-tanken - går inte att använda idag. Lösningen, menade Haikola, är en balansakt mellan det
kollegiala ledarskapet och en stark akademisk ledarroll.
Båda dessa föreläsningar väckte en rad frågor från deltagarna.
Möte 4 Akademisk kultur och kön, inleddes av Ullabrith Fridell, Management House, med ”Kvinnor i
manliga strukturer”. Hon redovisade såväl personliga erfarenheter som erfarenheter från sin
konsultverksamhet. Efter föreläsningen fick deltagarna arbeta med ”fall” från Ullabrith Fridells rika
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repertoar. Fallen och lösningarna presenterades därefter gruppvis (tvärfakultära grupper) för samtliga
deltagare. Detta inslag var mycket uppskattat bland deltagarna och gav dessutom tillfälle att
framträda och presentera en uppgift inför de andra.
Gerd Lindgren, professor vid Karlstads universitet, föreläste på eftermiddagen om ”Akademiska
glastak”, där hon utgick från sin egen forskning om manliga hierarkier och homosocialitet inom
främst det medicinska fältet. Hur upprätthåller män sin överordning? Hur ser glastaket ut i
akademin?, var frågor som ställdes och (delvis) besvarades. Detta inslag gav deltagarna mycket att
tänka på vad gäller den egna situationen och de egna villkoren. Begreppen visade sig vara användbara
i förståelsen av de iakttagelser som gjorts på fakultetsmöten och andra sammanträden.
Till det efterföljande grupparbetet formulerades fyra frågor med anknytning till föreläsningarna:
1)
2)
3)
4)

Hur relaterar kvinnor till varandra i en könsneutral grupp?
Hur ska vi relatera oss till homosocialiteten i vardagen?
Hur bryter man ned homosociala kulturer?
Hur ska vi samarbeta med våra manliga kollegor?

På möte 5 behandlades Personligt ledarskap, där konsult Sonja Berggren, Right Sinova AB, inledde
med ”Hur är jag som ledare? Att känna och utveckla sig själv”. Fokus sattes här på individen, inte som
kön, utan som en person med erfarenheter, kunskap och kompetenser. Använd dig själv som person i
ledarrollen, uppmanade Sonja Berggren! Lär känna dig själv! Hur ser mitt uppdrag ut? Skillnaden
mellan chef och ledare klargjordes samt även sambandet mellan organisationskultur/struktur, det
personliga ledarskapet.
Föreläsningen gav en mängd konkreta råd, synpunkter och reflektioner, som uppfattades som mycket
användbara i situationer som man kan stöta på som ledare på ett universitet. Det uppskattades
mycket av deltagarna: ”Mer av sådant!!!” Diskussionerna i tvärgrupperna handlade om en situation
där ”du själv utövat ett gott ledarskap eller utsatts för ett gott ledarskap”, ett ämne som inspirerade
till livligt meningsutbyte. Resultaten redovisades slutligen inför hela gruppen.
Möte 6, ”Strategiskt ledarskap” inleddes av Stefan Svenningsson, lektor på företagsekonomiska
institutionen. Vi fick veta att Lunds universitets strategiska plan inte är en strategisk plan och att en
strategisk plan inte är något bra styrinstrument. Begreppet och fenomenet är inlånat från näringslivet
och är ett verktyg för att skapa delaktighet, inte för att styra en organisation. Vad kan då strategisk
planering vara för ett universitet? Är det bra att ha en strategisk plan för ett universitet? Föredraget
väckte reflektioner bl.a. kring vad som är relevant att överföra ”från industri till akademi” och
ledarskap i relation till organisationskultur och organisationsstruktur.
Eftermiddagen upptogs av en diskussion kring grupparbete samt av en halvtidsutvärdering
(presenteras längre fram). Som underlag till grupparbetet hade vi skickat ut en vanligt förekommande
modell för hur grupper arbetar ” Fundamental Interpersonal Relationship Orientation”(FIROmodellen), som skulle granskas med ”genusglasögon”.
På det sista mötet för terminen, Möte 7, var temat ”Internationella processer och ledning”. Vicerektor
Eva Åkesson och docent Mats Benner (sam)talade om ”Styrning av internationella forsknings- och
utbildningsprojekt”. Bolognaprocessen berördes liksom ledarskap i ett alltmer internationellt, öppet,
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konkurrensutsatt och marknadsstyrt system. Mats Benner karakteriserade utvecklingen som en
övergång ”från monarki till republik”. Det nya systemet med nationella forskningsgrupper kommer
att gynna kvinnor, liksom kvalitetssäkring, menade Benner, ett påstående som väckte viss reaktion.
Flera deltagare hade erfarenheten att kvinnor slås ut när större grupper bildas, och excellensforskning
förknippas nästan alltid med manliga forskare. Den allmänna upplevelsen av samtalet var att det var
mycket värdefullt att få ett internationellt perspektiv och vad ”globalisering” innebär för framtiden.
Den andra föreläsningen hölls av Barbro Fällman, Retorikcentrum, som förövning till nästa möte.
Barbro Fällmans insatser blev mycket uppskattade och upplevdes som välbehövliga, ”gärna mer av
sådant!”
Möte 8 behandlade möte med media, ”I offentlighetens ljus” Deltagarna fick träna framställningskonst
inför videokameror och fick professionella kommentarer av företrädare för Escapad Teamutveckling,
samt av Barbro Fällman. Till mötet hade deltagarna fått förbereda sig i fakultetsgruppen. De hade i
uppgift att välja ett ämne, som de ville ha genomslag för i media och argumentera inför detta för en
journalist. Denna övning väckte många och starka känslor, som kan sammanfattas med att
”journalisterna var hemska” men övningen mycket nyttig.
Arbetsseminariet tog hela dagen, med undantag för två lunchtimmar, som ägnades åt att fråga ut
universitets dekaner, som var inbjudna. Det blev en intressant och relativt avspänd frågestånd, som
bl.a. handlade om makt och maktutövning – bara en av dekanerna ansåg att hon utövade makt. Det
kollegiala beslutsfattandet framhölls som rättesnöret i praktiskt handlande och som ideal. Samtliga
dekaner uttryckte en stor tillfredställelse med uppdraget, som beskrevs som intressant och
stimulerande, om än mycket arbetskrävande.
AKKA avslutades med ett tvådagarsinternat i Båstad, Hotell Skansen, Möte 9. Temat var ”Ledarskap
i framtidens universitet” och inleddes av professor Robin Middlehurst, Surrey University, London.
Hon underströk att ledarskapet i framtidens universitet kommer att bli både tyngre och mera
offentligt, och därmed blir kraven på ledaren hårdare. Hon varnade för att kvinnor är för ambitiösa
och arbetar för mycket, vilket inte kommer att hålla. Vidare menade hon att det finns en skillnad
mellan att vara en god ledare och att bli ansedd vara en god ledare. Kvinnor anses inte vara goda
ledare! Hon betonade också vikten av att ha goda medhjälpare ”followers” för att få stöd.
Till den sista dagen och föreläsningen var rektor Göran Bexell inbjuden för att hålla i ceremonin med
avtackning och utdelning av diplom. Dessförinnan föreläste han om ”Etiska aspekter på ledarskap”.
Vilken etik skall universitetet stå för? Han tog utgångspunkt i FN:s deklaration för mänskliga
rättigheter, den svenska grundlagen, högskolelagen och universitets strategiska plan. Som ledare för
ett universitet ska rektor företräda de akademiska värdena. Därför är det oerhört viktigt att en ledare
känner väl till den verksamhet hon/han skall leda. Deltagarna fick också råden att hantera ett
problem omedelbart när det dyker upp och att inte ta saker för personligt. På frågan vad
universitetsledningen nu skulle göra med AKKA-deltagarna, om programmet var en ”gräddfil” in i
ledande positioner, svarade rektor: ”Vi har flyttat fram positionerna, men som rektor kan man inte
bestämma att valberedningarna ska föreslå kvinnor”!
Rektors besök och föredrag blev mycket uppskattat. Särskilt poängteras att det var oerhört intressant
att få en inblick i rektors arbete och i hans åsikter om jämställdhetsarbetet på universitetet.
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”Hemläxan”
Hemläxan var en mycket viktig del i programmets målsättning. Syftet var, som nämnts, att
deltagarna skulle få djupare insikt i den egna fakultetens arbete – och i andra fakulteter via
gruppdiskussionerna. Vår intention var att deltagarna kontinuerligt skulle föra egna anteckningar
från dessa diskussioner och från programinnehållet. Dessa anteckningar skulle i slutet av programmet
inspirera till problematisering av någon eller några frågeställningar som hade berörts och utmynna i
nya idéer och visioner. Arbetet med hemläxan pågick parallellt med programmet och avsikten var att
den nya kunskap som deltagarna fick skulle inarbetas i och utveckla förståelsen för universitetet som
organisation och genuskodad kultur.
Till en början vållade uppgiften viss förvirring och upplevdes som otydligt. Vad menade vi med att
deltagaren skulle ”presentera en vision om hur hon vill arbeta med att förverkliga sina idéer som
ledare vid universitetet”? Efterhand klarnade uppgiften och deltagarna började strukturera egna sätt
att lösa den. Hemläxan har i sin slutform därför inte en enhetlig karaktär och förekommer i två
varianter: grupparbeten och enskilda deltagares arbeten.
Som avslutning i denna rapport har vi gjort ett urval ur hemläxorna för att ge en bild av deltagarnas
arbete och idéer. I urvalet har vi försökt spegla så många infallsvinklar och reflektioner som möjligt.
Vår förhoppning är att hemläxan som helhet skall kunna återföras till fakulteten. Ett sätt är att varje
fakultet ordnar ett seminarium där AKKA-deltagarna presenterar sina hemläxor, så att fakulteten kan
tillgodogöra sig deras arbete.
Deltagarnas synpunkter på programmet
Halvtidsutvärdering
Programmet hade en muntlig halvtidsutvärdering vars syfte var att få ta del av deltagarnas reaktioner
på programmet så långt. Den gick till så att deltagarna enskilt skrev ned sina förväntningar, farhågor
och förslag till förändringar samt positiva och negativa erfarenheter av programmet. Därefter
sammanfattades resultatet på tavlan inför samtliga. Materialet sändes ut till deltagarna, även de
halvtidsutvärderingar som inkommit i efterhand.
Deltagarnas förväntningar på AKKA kan sammanfattas i följande: Få tillgång till nätverk, få en
inblick i ledarskapets värld, hur de gör, hur de tänker och slutligen få tillfälle till att utöka sin
kunskap genom en ”rejäl” utbildning. Farhågorna om programmet var att det ”i sig” inte skulle
påverka valet av dekaner, ge ”alibi” till ledningen, och att man som deltagare riskerade att få en
stämpel på sig att delta i ”kvinnosammanhang”.
Deltagarnas positiva erfarenheter vid halvtid var följande: Man upplevde att man fått kontakt med
andra delar av universitetet, fått nya tankar och perspektiv och man var imponerad av gruppens
kompetens och bredd. Vissa var mycket nöjda med den fria strukturen medan andra menade att de
saknade struktur. Två deltagare gav uttryck för att det var för många föreläsningar om hur Lunds
universitet fungerar, och någon tyckte att kursen överbetonade skillnader mellan könen. Några ville
ha program tillsammans med män, medan andra absolut motsatte sig detta. Vidare framkom
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synpunkten att vi skulle ställa högre krav på dem som deltar i AKKA i form av skriftliga
redovisningar på hemsidan medan andra önskade mer av rollspel om ledarskap och makt. Någon ville
höja den teoretiska nivån på föreläsningarna (fler från Lunds universitet föreslogs medverka) medan
andra ville börja programmet med en genusteoretisk föreläsning.
Vi i programledningen kunde konstatera en stor heterogenitet i deltagarnas reflektioner och
reaktioner. Detta var förväntat, eftersom deltagarna hade mycket varierande bakgrund och erfarenhet
och kom från samtliga fakulteter vid universitetet. Halvtidsutvärderingen gjorde detta förhållande
mycket tydligt för deltagarna och bidrog till att de därefter såg mera realistiskt på programmets mål.
De lärde sig att uppskatta och utnyttja den komplexitet och variation som deltagarnas bakgrund och
erfarenheter bidrog till.
Slututvärdering
Vid det avslutande internatet i Båstad fick deltagarna utvärdera hela programmet individuellt och i
fakultetsgrupper. Fakultetsgrupperna fick dessutom i uppgift att summera: ”För Lunds universitet,
särskilt ur den egna fakultetens synvinkel, är AKKA programmet viktigt därför att…”
Nedan följer en sammanfattning av vad detta grupparbete gav:
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Det är viktigt med institutionaliserad ledarskapsutbildning i ett alltmer konkurrensutsatt och
internationaliserat universitetssystem.
Numera är både forskning och utbildning konkurrensutsatt, vilket ställer nya krav på ledarna.
Nya krav kan vara:
• samverkan med omgivande samhälle
• massutbildning
• internationalisering (undervisning och forskning)
Av ledarna krävs större professionalitet eftersom universitetets roll ser annorlunda ut.
Ledarskapsutbildning måste utformas på ett sådant sätt att den frigör universitetets kompetenser.
Därför är det viktigt att belysa och blottlägga (även dolda) maktstrukturer t.ex. slentrianmässig
könsdiskriminering och vad denna får för negativa konsekvenser. AKKA är viktigt för att initiativet
satt dessa frågor på agendan.
Ledarskapsutbildningar av AKKA-karaktär är också viktiga för att nya nätverk (över fakultetsgränser,
mellan institutionerna inom en fakultet) skapas. På detta sätt kan den nya generationens ledare bygga
upp strategiska och kreativa nätverk redan från början.
Ledarskapsutbildning av den här typen är nog särskilt betydelsefull i vår samhällsvetenskapliga
fakultet, som numera är svagare (Ekonomihögskolan har lämnat oss och vi är även ekonomiskt
försvagade) – Vi måste utveckla och försvara vårt revir.
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För oss fyra som varit med (det krävs en kritisk massa från varje fakultet) har nätverksidén varit
mycket givande – vi har fått tillgång till nya givande kontakter, som vi har mycket glädje av i vårt
arbete rent allmänt och även för våra ledarskapsroller.
Medicinska fakulteten
För Lunds universitet, särskilt ur den egna fakultetens synvinkel, är AKKA programmet viktigt därför
att programmet:
• synliggör kvinnor
• vi lär oss att vi inte är ensamma
• trevliga människor
• som en grupp kvinnor har vi sluppit att försvara oss, vi har fått prata om ”ledarrollen” i ett
kvinnligt perspektiv
• nätverksskapande
• vill Lunds universitet satsa på kvinnor, så är detta en bra insats
• många av oss är nu på vallistorna för fakultets styrelser
• andra kvinnor står inför att bli prefekt
• ett bra sätt att fånga upp kvinnor inom Lunds universitet/fakultet
• ett sätt att uppnå rekryteringsmålen
• vi köper inte längre argument att det inte finns tillräckligt med kvinnor för ledande
positioner
• det finns många förebilder inom vår grupp, som är bra för både andra kvinnor och studenter
• bra för Lunds universitet/fakulteten att få ett större urval för ledande positioner
• många av oss har blivit stärkta och fått insikter, vilket kommer att bli bra i framtiden i
ledande positioner
• osynliga strukturer och maktspel har synliggjorts

HT fakulteten
Universitetet har som uttalat mål att uppnå jämställdhet inom alla ledande positioner. AKKA är i
detta sammanhang ett positivt uttryck för att universitet menar allvar med sin satsning på att öka
antalet kvinnor i ledande positioner. Detta sänder rätt signaler till medarbetare, studenter och det
omgivande samhället.
För att uppnå jämställdhet på ledande positioner måste det dels finnas kvinnor att tillfråga, dels
måste dessa vara villiga att ta på sig uppdrag. Från universitetets perspektiv är AKKA ett möjligt sätt
att för valberedningar och andra rekryterande instanser identifiera potentiella kvinnliga ledare, och på
några års sikt bygga upp en bank varifrån man kan rekrytera personer för olika uppdrag inom
akademin.
Dessutom ökar AKKA sannolikheten för att kvinnor tackar ja till ledningsuppdrag eftersom AKKA
har gett dem insikt och kunskap om ledarskapets förutsättningar och villkor.
Genusperspektivet, som är en viktig del i AKKAs verksamhet, kan dessutom positivt bidra till att
både män och kvinnor i ledande ställning blir medvetna om behovet av att förändra ledarrollen.
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I universitetets långsiktiga satsning på att förbättra förutsättningarna för kvinnor som ledare utgör
AKKA också en bas för att utveckla ytterligare initiativ, som t.ex. att AKKA-deltagarna kan fungera
som mentorer för yngre kvinnliga forskare i början av sin karriär, eller som mentorer för kvinnor i
ledande position. AKKA kan också utvecklas till ett väl fungerande nätverk för kvinnliga ledare
respektive kvinnor i karriären. AKKA kan också utvecklas till mer riktade program för kvinnor i olika
stadier i sin karriär, och till ledarskapsutbildningar för både män och kvinnor där ett genusperspektiv
är centralt.

Juridisk fakultet och Ekonomisk fakultet
För Lunds universitet, särskilt ur den egna fakultetens synvinkel, är AKKA programmet viktigt därför
att programmet ger:
Synlighet:
Kompetenta kvinnor som kan vara potentiella framtida ledare blir synliga, dels för varandra och dels
för universitetsledningen.
Nätverkande:
Kvinnor från olika fakulteter får chansen att träffa varandra och bilda ett närverk över
fakultetsgränserna.
Flaggskepp:
Både utåt och inåt är programmet ett flaggskepp eftersom Lunds universitet kan visa upp
utbildningen som en viktig åtgärd för att förbereda kvinnor för ledande ställningar.
Större benägenhet hos deltagarna att ta ledande befattningar:
Kvinnor som deltagit i kursen blir med stor sannolikhet mer benägna att ta ledande befattningar.
Fler kvinnor föreslås till olika poster:
Vi antar att fler kvinnor kommer att föreslås eftersom AKKA väcker frågan om antalet kvinnor på
ledande poster och att allt fler blir medvetna om att det finns kvinnliga kandidater.
Ökat självförtroende:
Många av kvinnorna som gått AKKA har fått bättre självförtroende vad gäller ledarskap.
Ur fakultetens perspektiv
Inventering av antal kvinnor:
Fakulteterna får inventera sitt ”kvinnliga underlag”, fakulteterna måste ta reda på vilka kvinnor de
har som kan vara möjliga kursdeltagare.
Synlighet och nätverkande:
Se ovan fast över institutionsgränserna. Ökad synlighet kan bland annat leda till att det blir lättare för
fakulteten att hitta kvinnor att sätta i valberedningar, styrelser och ledningsgrupper.
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”Gratis” ledarskapsutbildning:
Kvinnor inom fakulteten får bra ledarskapsutbildning som kan komma fakulteten till nytta.
Bidrag till jämställdhet: ett sätt att uppfylla delar av jämställdhetsmål.
Fler kvinnor väljer/planerar sin karriär; kvinnor blir mer medvetna om att de kan planera sin
karriärväg, vilket kanske gör dem mer benägna att se dessa möjligheter och fler kvinnor som deltar på
högre posten gynnar kvaliteten på fakulteten.
Naturvetenskaplig fakultet
För Lunds universitet, särskilt ur den egna fakultetens synvinkel, är AKKA programmet viktigt därför
att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N-faks nya styrelse har fått tre nya ledamöter som alla är från AKKA, vilket är ett direkt
resultat av AKKA!
Bidrottningssyndromet kanske försvinner – skapa solidaritet mellan kvinnor så att man
förstår att man har ett ansvar att man måste jobba för jämställdhet. För att citera Madeleine
Albright “There is a special place in hell for women who don’t help each other”.
Blir medveten om och känna igen härskartekniken och behandlingar som vi inte riktigt har
sett tidigare. Vi har upptäckt normen och hur vi kan förhålla oss till den. Viktigt att kvinnor
lär sig detta, men också män (AKKA för både kvinnor och män i framtiden?).
Det räcker inte att öka andelen kvinnor om strukturer och inställningar och inte förändras.
Veta hur man kan påverkar beslut och veta spelets oskrivna regler.
Erfarenheten från AKKA kan fortleva i den planerade ”Female N-faculty club” – nätverk
mellan kvinnor.
Att se att det finns olika sätt att arbeta och lösa problem.
All ledarskapsutbildning vid Lunds universitet bör ha ett genusperspektiv
Vi i N har fått ett nätverk inom fakulteten
Fördjupade insikter för vissa av oss i hur universitetet, fakulteten och fakulteterna fungerar.

Lunds Tekniska Högskola
För Lunds universitet är AKKA bra därför att:
•
•
•
•
•

Utbildning är alltid bra, även ledarskapsutbildnings är alltid bra.
Man lär känna universitetets organisation
Man lär känna universitetet ”underifrån” genom att träffa människor från den egna och andra
fakulteter och diskuterar universitetets situation. Tankar ventileras.
AKKA har fått 30 st anställda att reflektera över universitetet. Utbildas 30 personer varje år i
10 år blir detta 300 engagerade och mer organisationsinriktade medarbetare.
Inom AKKA reflekterar vi över ledarskapet och vad som är ett bra ledarskap. Det borde ge
bra ledare
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•
•
•
•
•

AKKA gör också att man får förståelse för hur svårt det är att vara ledare vilket innebär att
den aktuella ledaren får större förståelse för sitt agerande. Kritiken blir mer konstruktiv det är
bra för alla organisationer
AKKA levererar det som behövs för att Lunds universitet ska bli ”väldens bästa universitet”.
AKKA bygger upp någonting nytt
AKKA är ett akademiskt alternativ till kvotering
AKKA är en genväg till medarbetare med erfarenhet av Lunds universitets organisation,
beslutsprocesser, utmaningar och visioner

Förslag:
•
•

AKKA har kompetens att genuscertifiera Lunds universitet
Universitetet skulle kunna använda AKKA mer konstruktivt t.ex. som en remissinstans

För LTH gäller dessutom:
•
•
•
•

Speciellt viktigt på LTH att tjejer stöttas och att nätverk bildas. Ett nätverk gör att kvinnliga
studenter, lektorer, doktorer och doktorander trivs bättre och är mer kreativa. LTH behöver
fler kvinnliga studenter
Viktigt för LTH med input från andra fakulteter
LTH:s jämställdhetsplan måste fyllas med konkret innehåll
AKKA nätverket förpackar ett antal enstaka kvinnor till en dynamisk och ambitiös grupp

AKKA:s syften och hur de har uppnåtts
Kunskap om universitetets strukturer och kvinnors villkor i dessa…
Deltagarnas synpunkter är på denna punkt entydiga: de har lärt mycket om universitetet – inte bara
om den egna fakulteten utan även genom att träffa medarbetare från andra fakulteter och samtala i
tvärfakultära grupper. Viktigt har även varit att se att villkoren för kvinnor är relativt lika även om
ramarna för verksamheten inom de olika fakulteterna är olika. Diskussionen om vad de homosociala
strukturer, som återfinns i många ledarsammanhang vid Lunds universitet kan medföra för nackdelar
för organisationen och dess utveckling har varit aktiv och konstruktiv bland AKKAs deltagare.
Konstruktiv på så sätt att många konkreta förslag presenteras i deltagarnas ”hemläxor”.
Detta med att i en så stor heterogen grupp hitta samförstånd, gemensamma nämnare och
gemensamma agendor är enormt viktigt för Lunds universitets verksamhet. Att gemensamt förstå,
analysera och ifrågasätta universitetets befintliga struktur ger inspiration till handlande. Eller som
LTH-gruppen utrycker sig: ”AKKA nätverket förpackar ett antal enstaka kvinnor till en dynamisk
och ambitiös grupp”.
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Fler kvinnor kan förändra maktstrukturer…..
Det är otvetydigt så att programmet möjliggjort för fler kvinnor att bli synliga, att fler kvinnor
erbjudits ledaruppdrag eller uppdrag i beslutande nämnder och styrelser och att kvinnors kapacitet
uppmärksammats. Det är också uppenbart att det har varit svårt att bryta igenom ”glastaket” till
dekanuppdraget. Nedan diskuteras varför är så, liksom hur vi inför nästa valomgång skall kunna
komma till rätta med detta problem.
Vad vi lyckats med är att synliggöra de barriärer och maktstrukturer som verkar i akademin och som
hindrar kvinnor att använda sin kapacitet fullt ut. Akademins manliga homosocialitet och
tolkningsföreträde har AKKAs deltagare vid besök i beslutsfattande församlingar med egna ögon och
öron fått uppleva. I gruppdiskussioner och genom sina nya nätverk har dessa intryck också kunnat
förmedlas och diskuteras.
Det personliga ledarskapet…
Ett axiom inom de flesta ledarskapsutbildningar är att man som deltagare skall reflektera över sig
själv, styrkor och svagheter, och på så sätt öka sin självkännedom . Med självkännedom menas även
insikt i hur ens person påverkar andra. Tanken är att med ökad självkännedom ökar självförtroendet
men självkännedom är även viktigt för individen, eftersom det påverkar hur det egna uppdraget
struktureras, avgränsas och genomförs.
I AKKA har vi arbetat med att öka deltagarnas självkännedom i förhållande till den akademiska
struktur de är verksamma i. AKKA har bland annat velat förmedla kunskap om verksamheten,
strategiskt arbete inom akademin, samhällets krav på universitetet och medias betydelse i hur vår
verksamhet uppfattas. AKKA har även valt att ge deltagarna exempel på förebilder, både inifrån och
utifrån. Dessa förebilder har varit verksamhetsansvariga t.ex. rektorer och dekaner (både inifrån och
utifrån), ledarskapskonsulter med mångårig erfarenhet av att vara chefer. Sist men inte minst, har
AKKAs egna deltagare varit varandras bollblank i alla diskussioner och gruppuppgifter som
genomförts under programmet.
Att förstå, reflektera över och analysera den befintliga struktur som man är verksam i kan ge ökad
självkännedom och motivation till att ta sig ann nya uppdrag. I detta har AKKA lyckats synnerligen
väl. Det visas av att hela 87.5 % av AKKAs deltagare svarar positivt på att programmet bidragit till att
öka deras vilja till att åta sig akademiskt ledarskap. Deltagarna skriver i utvärderingen bland annat att:
Jag var redan innan villig att åta mig ledarskap. Men jag kanske känner mig mer rustad
nu och mer införstådd med behovet av en medveten strategi i sitt karriärsval och behovet
av nätverk.
Tidigare tänkte jag inte alls i de banorna, men under kursens gång tänkte jag om, delvis
också beroende på att min ledningsgrupp hade förtroende för mig
Mötet med kvinnor i liknande position har givit mig kraft. Jag inser att problemet med
akademiskt ledarskap är ett ”universellt” problem
Jag har blivit mer medveten om både de goda och dåliga sidorna med en ledarposition.
Jag har känt dåligt samvete för att jag har funderat på att avböja ledaruppdrag.
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Under den här tiden har jag satt mig in i rollen att vara en bra akademisk ledare och
insett komplexiteten.
Även om jag har deltagit i andra ledarskapskurser så var det mycket intressant att se
ledarskap från ett genusperspektiv. Det gav mig en ny syn på hur man kan uppfattas som
ledare samt att jag kom i kontakt med flera bra kvinnliga förebilder. Det är nog också
viktigt att vi syns mer på universitetet och att viktiga personer vet att vi finns, och vem vi
är.
Kvinnliga nätverk…
Nästan samtliga deltagare lyfter fram betydelsen av att ha fått ett professionellt kvinnligt nätverk.
Även de som inledningsvis var tveksamma till ett program med enbart kvinnor och menade att det
var (ännu) viktigare att vara med i männens nätverk (se nedan). Men det ena utesluter ju inte det
andra! Det verkar deltagarna ha insett. Medvetenheten om att ett kvinnligt nätverk har en ytterligare
funktion, den att flertalet har liknande erfarenheter av att just vara kvinna i akademin, har dock
höjts. Framtiden får här utvisa hur dessa AKKA-nätverk kommer att användas och utvecklas. För
närvarande tycks de vara högst aktiva. Man har insett att de är mycket verkningsfulla när de sträcker
sig över flera institutioner och fakulteter och att de ger makt.
Stimulera till debatt...
Programmet har satt igång ett samtal mellan deltagarna, men också mellan deltagarna och respektive
fakultetsledning. Deltagarna har på eget initiativ efter programmets slut startat en stafett – att bjuda
in varandra och AKKAs styrgrupp till det område och de institutioner de verkar vid. Först ut var
LTH, som också tog initiativet, och vi samlades där en eftermiddag för information och presentation
av verksamheten. Prorektor Klas Malmqvist medverkade liksom fakultetens kontaktperson för
jämställdhetsarbetet, Bodil Ryderheim. Deltagarna fick också möjlighet att besöka Designhusets
virtuella verkstad och där gavs en givande inblick en verksamheten där. Stafettpinnen övertogs av
juridiska fakulteten, som besöktes i början av mars. Först visades det imponerande juridiska
biblioteket och sedan fick man i rättssalen lyssna till ett intressant föredrag om pågående juridisk
forskning och om en domares verksamhet och hur en rättegång går till. Slutligen berättade kanslichef
Kerstin Engstrand om verksamheten vid Juridiska fakulteten. Stafettpinnen övertogs av medicinska
fakulteten, som AKKA skall besöka i slutet av våren 2006.
Hur gick det?
Långsiktigt är AKKA-programmet en offensiv satsning för fler kvinnliga dekaner vid Lunds
universitet. AKKAs kortsiktiga mål har varit att ge kvinnor möjlighet att kandidera till de
förestående valen av dekaner, prodekaner, prefekter och som ordförande eller ledamöter i beslutande
organ. Det kortsiktiga målet uppfylldes så till vida att 71% av deltagarna tillfrågats om de vill åta sig
ledaruppdrag och en överväldigande majoritet tackade ja till dessa uppdrag.
Deltagarna har tyckt att det är viktigt att tacka ja eftersom de på så sätt får intressanta utvecklande
uppgifter, makt att påverka, göra ”nytta”, stimulera sin karriär. De understryker också vikten av att
kvinnor ”ställer upp”. Dessutom tycker de att det är roligt att få leda och driva utvecklingen framåt,
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de vill arbeta för att göra ledningens arbete mer öppet och besluten mera transparenta. Slutligen tror
deltagarna att ledaruppdrag gör att de kan få insyn i universitetets beslutsprocesser och få nya
kontakter samt möjlighet att verka för ökat samarbete inom och utom den egna fakulteten.
Det överväldigande antalet AKKA-deltagare är således mycket entusiastiska inför ett ledaruppdrag.
Facit visar att tre deltagare nominerades och valdes till prefekt eller stf. prefekt, fem deltagare
tillfrågades om prodekanuppdrag varav två tillsattes, två blev ej valda och en tackade nej. En av
deltagarna valdes till dekan för SOL-centrum vid område humaniora och teologi.
Övriga typer av uppdrag som deltagarna nominerades och valdes till har varit:
•
•
•
•
•
•

Fakultetsstyrelseledamot
Föreståndare
Programledare på LTH-program (nya organisationen)
Projektledare fakultets-internt projekt
Ledamot institutionsstyrelse
Ledamot i utbildningsnämnd

Det kvarstår ett svårforcerbart glastak för kvinnor vad gäller dekanuppdrag. Inte ens med rektors och
styrgruppen för AKKAs påstötningar kunde det krossas. (Bort)förklaringen att kvinnor inte vill ta på
sig uppdrag, vilket framhålls i alla sammanhang, håller således inte. Här finns uppenbarligen andra
orsaker till den bristande jämställdheten på denna nivå.
De deltagare som tackade nej till uppdrag gjorde detta av strategiska skäl (-jag vill bli docent först),
för att inga resurser var knutna till uppdraget (-jag förväntades göra arbetet ”på min fritid”), för att
det skulle innebära för stor splittring, eller för att forskningen skulle bli lidande. Slutligen kunde en
deltagare inte ta ett uppdrag eftersom hon under nuvarande förhållanden inte var valbar till ett
liknande uppdrag
AKKA har varit mycket framgångsrikt med sitt långsiktiga mål, utvärderingen visar att nästan 90%
av deltagarna kan tänka sig att ta ledaruppdrag i framtiden.
Sammanfattningsvis är de positiva effekterna betydande i det längre tidsperspektivet. Trettio högt
kvalificerade och ledarutbildade kvinnor finns att tillfråga. Genom AKKA har kvinnliga forskare och
lärare vid Lunds universitet synliggjorts och de har också haft möjlighet att skapa egna nätverk för
stöd i framtiden. I det korta tidsperspektivet, 2005 års dekanval, blev framgången begränsad, av flera
skäl, som vi skall redogöra för i följande avsnitt.
Valberedningarnas arbete – rekryteringsprocessen
Valen till dekanuppdrag och till representanter i områdesstyrelserna vid Lunds universitet regleras av
universitetsstyrelsen i beslut 2005-02-18, ”Föreskrifter om universitets organisation på områdesnivå”.
Nomineringarna görs av en valberedning, som skall upprätta förslag på kandidater till dessa uppdrag.
Valberedningen kan utses antingen vid möte med de röstberättigade inom området, eller genomföras
genom poströstning. I valberedningen får antalet ledamöter av endera könet inte understiga två
femtedelar. Om valberedningens arbetsformer sägs att den i sitt nomineringsarbete skall eftersträva
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”stor öppenhet för olika intressen och åsiktsinriktningar inom området”. Den uppmanas att öppna
fora för diskussion och ge möjligheter till nominering via Internet. Det är vidare tillåtet att föreslå sig
själv som kandidat. Vid offentliggörandet skall samtliga nomineringar redovisas.
Valberedningarna uppmanas vidare ”att samråda med rektor om olika tänkbara kandidater” innan
den upprättar sina förslag till dekan etc.” Därvid skall särskilt beaktas universitetets
jämställdhetsmål”, säger föreskrifterna. Valberedningarna ”får föreslå flera kandidater till varje
uppdrag, än det antal som skall väljas”. Här gäller samma könsfördelning som vid valberedningens
sammansättning – minst två femtedelar av endera könet. Detta är i stora drag de punkter som kan
vara intressanta att diskutera i samband med rekryteringsprocessen. Inget sägs i föreskrifterna i övrigt
om hur valberedningarna skall arbeta.
AKKA:s styrgrupp bereddes möjlighet att besöka valberedningarna och informera om programmet
och dess deltagare. Alla valberedningar kunde av skilda skäl inte ta emot oss, och vi hade i stället
telefonkontakt med några av dessa. I flera av valberedningarna ingick vidare AKKA-deltagare som
kunde sprida information om programmet.
Samtalen med valberedningarna väckte en rad frågor om arbetssätt och om rekryteringsprocessen som
helhet. Vi kunde konstatera att arbetsordning saknades i flertalet valberedningar. Inte heller tycks
man i förväg ha gjort någon kravprofil eller någon arbetsbeskrivning, ej heller en analys av de
förestående viktiga utmaningar fakulteten stod inför. Att intervjua kandidater verkar inte vara praxis
överallt. Vad vi däremot fann var en dold agenda:
- sittande dekan skulle tillfrågas först och accepterade denne var saken klar
- för att bli dekan måste man vara professor
- vissa institutioners kandidater var tyngre än andras, mindre institutioners
- att dekan och prodekan måste representera olika institutioner eller grupper av institutioner
- att kontinuitet och ”kompetens” var viktigare än jämställdhet
- att man inte får verka för intresserad
Uppfattningen att en person inte får vara alltför ”villig” motverkar det som sägs i föreskrifterna att
man skall kunna nominera sig själv. Kanske var ett problem att AKKAs deltagare öppet förklarade sig
villiga att ta uppdrag? Det strider mot den akademiska kulturens principer att en person skall
tillfrågas, inte ”bjuda ut sig”, vilket verkar misstänkt.
Samtliga valberedningar vi var i kontakt med underströk att de hade ”gjort allt” för att rekrytera
kvinnliga kandidater. Svårigheten att rekrytera kvinnor poängterades även av dekanerna under
frågestunden, som vi genomförde i programmet. Mot bakgrund av vad som ovan redovisats är detta
inte hela sanningen. I något fall hade man inte ens hört talas om AKKA, trots att rektor genomfört
underhandssamtal med valberedningarna och informerat om programmet och trots att de kontaktats
av AKKAs styrgrupp. Valberedningarnas beklaganden att det i stort sett inte fanns några kvinnor som
ville kandidera, var helt enkelt inte sant. Det var uppenbarligen ”fel” kvinnor som ville ha uppdrag.
Agerandet kan i vissa fall förklaras utifrån den dolda agendan, i andra fall med
diskrimineringstekniker, som vi själva kunde iaktta - kvinnan var ”för gammal” (trots att hon inte var
äldre än de manliga kandidaterna) eller uttryckte, ”tyckte” valberedningen att hon redan ”hade för
mycket att göra” eller att hon behövde ”koncentrera sig på sin forskning” och meritera sig mera. I
flera fall hade de inte frågat kvinnan själv utan utgick från en i förväg uttalad egen uppfattning. Vi
kunde i AKKAs styrgrupp således iaktta hur valberedningarna påtog sig ansvaret att tänka åt och fatta
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beslut för kvinnor som inte var tillfrågade om ett uppdrag. Denna typ av diskriminering har
beskrivits som dold eller subtil könsdiskriminering av den finska forskaren Liisa Husu (Husu
2005:16f).
Vi kunde också konstatera att kvinnors tvekan och/eller att de svarat nej accepterades utan vidare
diskussion – som om man hade förväntat sig det. En strategi vore att uppmuntra kvinnor och
framhålla den kompetens de har, inte den kompetens de saknar. I rekryteringsprocessen finns en
tendens att presentera uppdraget som svårt och omfattande, som ett nödvändigt ont; för att övertala
män används metaforen ”göra sin värnplikt”. AKKA-deltagarna visste genom sina intervjuer med
dekaner och kanslichefer och sina observationer i styrelser vad uppdraget innebar. Samtidigt har de
under programmet fått dubbla budskap – att vara dekan är fantastiskt spännande och roligt, men
också tidskrävande, tungt och omöjligt att planera. En alternativ väg skulle kunna vara att förhandla
med den kvinnliga kandidaten och diskutera sig fram till en realistisk arbetsbeskrivning. Kraven på en
ledare vid akademin är numera allt annat än rimliga. Professionalisering av ledarskap borde omfatta
fastlagda arbetsuppgifter, som kan lösas inom normal arbetstid. Vi är övertygade om att sättet att
tillfråga en kandidat och hur arbetsuppgiften beskrivs har en stor betydelse för kvinnors
ställningstagande till en roll som normalt förknippas med män och som vanligtvis bara män
konkurrerar om.
Förvisso säger kvinnor ibland nej. De kan ha haft motgång i sin forskarkarriär och när de äntligen får
medvind vill de inte släppa den. Detta uppgavs av flera AKKA-deltagare, men lika ofta tillskrivs
kvinnor skilda skäl, vanligen individuella, av omgivningen, vilket också förekom under
rekryteringsprocessen vid Lunds universitet. Högskoleverket har också noterat att oviljan att tillsätta
kvinnor ofta motiveras med att man vill ”skona” dem från att bli överutnyttjade men när det i själva
verket rör det sig om strukturella hinder (Högskolans ledare 2004:63f).
Rekryteringsprocessen – förslag till förändring
Det är högst troligt att valberedningarnas arbetsformer inte gynnar universitetets jämställdhetsmål. Vi
vill påstå att de motverkar dessa genom sin brist på professionalitet.
Högskoleverket har i en rapport Högskolans ledare, 2004, undersökt rekryteringsprocessen för
rektorer, och kan redovisa liknande iakttagelser som våra. Högskoleverket föreslår en rad åtgärder för
att nå uppnå jämställdhet på rektorsnivå, men vi menar att åtgärderna är relevanta även för nivåerna
under. En första åtgärd är att öka andelen kvinnor med ledaruppgifter på lärosätet, sådana
ledaruppgifter som har linje- och verksamhetsansvar (dekan, prefekt). Dessa bildar basen för senare
val, t.ex. till rektor. AKKA är just en sådan långsiktig satsning, som har lyckats att öka kvinnors andel
i beslutande organ. Högskoleverket föreslår att universiteten skall formulera rekryteringsmål för detta.
Lunds universitet kan sägas ha formulerat tydliga (inofficiella) mål för andelen kvinnliga dekaner,
men klarade inte målen. En anledning kan vara att målen inte kompletterades med en reformering av
valberedningarnas arbete mot en formaliserad och professionell rekryteringsprocess (jfr Högskolans ledare
2004:67f).
Högskoleverket understryker vidare vikten av att ta fram en dokumenterad kravprofil – det får inte
finns en inofficiell som bara rekryteringsgruppen känner till. Osäkerhet om vad som krävs leder till
att kandidater känner att de inte platsar och hoppar av när de märker att de inte kan komma ifråga.
Kravprofilen får inte innehålla en schablonbild av en akademisk ledare, vilket missgynnar kvinnliga
kandidater, t.ex. att personen skall ha pondus, passar dåligt som beskrivning på en kvinna i en
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homosocialiserad miljö. Erfarenheterna visar att kravprofilen blir mindre viktig för de manliga
kandidaterna och åberopas inte så ofta som för kvinnliga. En dokumenterad kravprofil minskar dock
möjligheterna att påverka genom maktspel och informella nätverk (Högskolans ledare 2004:62ff).
Avgörande vid rektorsrekrytering är vidare att ordföranden i valberedningen tidigt klart uttalar att den
helst ser en kvinna. Ordförandes engagemang i jämställdhet påverkar processen i allra högsta grad, slår
Högskoleverket fast. Ordföranden (eller någon annan i valberedningen) kan aktivt ta kontakt med
relevanta kvinnliga nätverk – vid Lunds universitet finns t.ex. förutom AKKA, Hedda, det kvinnliga
professorsnätverket.
Om en jämn könsbalans skall uppnås på rektorsposter, vilket också gäller för dekanuppdrag, måste
man kraftfullt prioritera till förmån för kvinnor i rekryteringsgrupperna, konstaterar Högskoleverket
vidare. Ett ytterligare sätt är att föreslå en kandidat av varje kön , vilket ju krävs i andra sammanhang,
och att styrning och prioritering sker på högre nivå. Redan nu har fakulteternas valberedningar
möjlighet att föreslå flera kandidater på varje post, men veterligen har ingen använt sig av denna
möjlighet vid förra årets val.
Och slutligen – varför inte besluta att bara personer som genomgått ledarskapsprogram med
genusperspektiv – män och kvinnor – kan nomineras. Detta vore en radikal och sannolikt verkningsfull
åtgärd, som effektiv skulle bryta rådande könsobalans och uppmuntra manliga akademiker att sätta
sig in i genusfrågor.

Nästa AKKA!
Medel har beviljats till ett nytt AKKA-program. De närmare detaljerna kring upplägget av detta
program har ännu inte diskuterats. Utvärderingen av detta program och styrgruppens egna
erfarenheter och iakttagelser kommer här att bli viktiga vad gäller vilka förändringar som kan göras.
AKKA skulle, beroende av syftet, kunna ges till könsblandade grupper eller fortsätta att vara ett
kvinnligt ledarskapsprogram.
Urval av deltagare
Deltagarna i AKKA tyckte att det var svårt att få klarhet i hur de egentligen hade gått till när de hade
blivit nominerade som deltagare. Detta upplevdes som ett problem. Vi förslår därför att till nästa
program bör alla som är anställda vid Lunds universitet kunna lämna in en intresse anmälan. Därefter
kan fakulteterna granska och välja ut lämpliga kandidater i diskussion med rektorsämbetet i en mer
öppen och transparent process.
Genusperspektivet
Ett integrerat genusperspektiv är utgångspunkt och en förutsättning för AKKA. Deltagarnas
synpunkter på genusperspektivet är emellertid högst varierande, somliga har tyckt att det var ”för lite”
genus, andra att det var ”för mycket”, för somliga har det varit nytt, för andra välbekant etc. Till en
början, vilket framkom i halvtidsutvärderingen, uttrycktes allmänt en viss skepticism, men den
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övergick efterhand i tillfredställelse. Det visade sig att de delade meningarna gav dynamik åt
gruppdiskussionerna. I grupperna kunde också de redan insatta deltagarna fördjupa
genusperspektivet och dela med sig av sin kunskap. En grundläggande tanke med programmet var att
också deltagarna tillför kunskap utifrån egna erfarenheter och verksamheter. Sammantaget blir
intrycket att deltagarna genom genusproblematiseringen av universitetet som organisation har fått
stora insikter i kvinnors och män skilda villkor. De har sett förhållanden som de tidigare inte sett eller
kunnat tolka negativa upplevelser inte som personliga misslyckanden utan som en konsekvens av
strukturella förhållanden. En fråga vi i styrgruppen har ställt oss är om nästa AKKA borde ha ett
ännu tydligare genusperspektiv, vara mer offensivt i detta avseende.
Vi föreslår fler kunskaps- och arbetsseminarier om kvinnors strategier för att ta sig in och avancera i
akademin och om hur ledarskap för förändring – ett ledarskap för jämställdhet och mångfald – kan
konkretiseras. I avsnittet ”Ledarskap för förändring av maktstrukturer – har kön betydelse?” redovisas
delar av den internationella forskningen som tar upp dessa frågor, och vi återkommer därför till dessa.
Här kan vi också tänka oss att ta in övningar om – förutom motstrategier mot diskriminering - hur
man genomföra svåra beslut som drabbar kollegor, hur man förankrar förändringsprocesser etc.
Genusperspektiv eller inte var dock inte den mest kontroversiella frågan som ständigt återkom – det
var istället programmets enkönade karaktär.
Varför bara kvinnor?
Deltagare ställde den berättigade frågan varför bara kvinnor ska få lära sig mer om genusfrågor. Är
jämställdhet bara kvinnors ansvar? Karin Salomonsson reflekterar kring programtitelns ”kvinnors
ansvar” i sin hemläxa. Ligger det en ”outtalad och (nödvändig) uppmaning i formuleringen” frågar
hon?
Ledarskapsutveckling i en organisation ska självfallet erbjudas både kvinnor och män, som är villiga
att ta på sig sådana uppdrag. Befintliga program är också avsedda för båda könen, men saknar med få
undantag genusproblematisering. Genom att fokusera strukturer och inte individer har vi undvikit de
farhågor som ibland framförs att program för bara kvinnor pekar ut kvinnor som annorlunda och
avvikande. I AKKA har deltagarna reflekterat över att de är individer med individuella förutsättningar
som inte har med deras kön att göra, utan med kunskaper, erfarenheter och i viss mån personlighet.
Däremot är det oerhört viktigt att som kvinna och ledare vara medveten om att manliga strukturer
påverkar deras möjligheter och villkor att bli en (bra) ledare; framför allt måste en kvinna och ledare
kunna hantera de genuskodade förväntningar, normer och stereotyper som hon bedöms efter.
Påståendet att fler kvinnor i ledande ställning förändrar maktstrukturer kräver en argumentation.
Jämställdhet är ju inte heller uteslutande en fråga om kvantitet - ett stort antal kvinnor i ledande
befattningar är ingen garanti för att manliga maktstrukturer skall utmanas. Kvantitet måste åtföljas av
kvalitet. Och vad innebär då kvalitet i detta sammanhang? Det handlar inte om kvinnors
”annorlundahet” eller komplementaritet - att kvinnor tillför något som män inte har. Det handlar
om medvetenhet och kunskap om strukturella hinder och en vilja att eliminera dessa. Det är här de
enkönade programmen kommer in i bilden.
Kvinnor i ledande befattningar utgör en minoritet, de behöver kunskapsutbyte och tillfälle för
identifikation. Forskningen visar att program för enbart kvinnor, som till vardags är avvikare (i antal),
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har många fördelar. Inom programmet blir varje enskild kvinna inte längre en representant för hela
kategorin kvinnor; kvinnorna slipper paradoxalt nog vara kvinnor. Samtidigt kan ett sådant program
innebära att kvinnans avvikandeposition ytterligare förstärks, en farhåga som också deltagarna i
AKKA gav röst åt. Hon skiljer sig från de andra, inte bara genom att vara kvinna, utan genom att gå
ett program för kvinnor, där hennes kön är förutsättningen för att få delta. En uppföljning av ett
program enbart för kvinnor synliggjorde kvinnor för varandra och ökade deras könsmedvetenhet.
Det nätverk som bildades blev en arena för kvinnorna där de utifrån sin könstillhörighet hade
tolkningsföreträde. Detta ledde till en förändrad syn på kvinnors kompetens, och på kvinnornas syn
på sig själv som kvinna och chef. Nätverket blev också en arena, där kritik av organisationsstrukturen
artikulerades (t.ex. Höök 2001:153ff). Detta har vi också kunnat iaktta och utvärderingen bekräftar
att så varit fallet.
Det vanligaste argumentet mot enkönade program är att det är vikigt att ha nätverk med männen,
eftersom man skall leda män och leda tillsammans med män. De kvinnliga nätverken, menar
Christine King, fungerar inte som hemliga sällskap i likhet med Old Boy´s Network, som är
uppbyggda kring lojalitet och egen framgång. Kvinnors nätverk används på det sätt som
medlemmarna finner ändamålsenligt för att ge och ta ett ömsesidigt stöd. Möjligen tenderar de att
uppfattas som mera intima än mansnätverk, men det beror på att kvinnor har ett annat sätt att umgås
på. King reser också frågan om det finns argument för att ta med män i kvinnors nätverk? Faktum är
att kvinnonätverk framstår som hotfulla, inte bara för män utan även för kvinnor. Kvinnor fruktar
detta av både personliga och professionella skäl – de vill inte bli klassade som feminister. Men, säger
King, det finns skäl för att också ha uteslutande kvinnliga nätverk, män kan bjudas in som talare etc.
men det måste vara på initiativ av kvinnorna själva (King 1997:97ff).
Kvinnor ifrågasätter inte sällan varför de skall ha fördelar, ”särbehandlas”; de finner det ”orättvist”
mot männen. Det är inte svårt att förstå denna kritik efter de många hätska debatter som förts kring
positiv särbehandling inom akademin och i privata näringslivet. Vi tänker här på de s.k. ”Thamprofessurerna” och det kontroversiella förslaget om kvotering till företagens styrelser, som fortfarande
inte är genomfört i Sverige, men väl i Norge. När Tham-professurerna inrättades kom debatten att
handla om att vi skulle få ett A-lag med högt kvalificerade (manliga) professorer och ett B-lag med
mindre kvalificerade kvinnliga, Epa-professorer . Många röster hördes i denna debatt mot positiv
särbehandling, och slogans myntades ”kön får inte gå före kompetens” och flera kvinnor förklarade
att de inte ville ha en tjänst ”bara för att jag är kvinna” (jfr Numhauser-Henning 2006, Jordansson
2005:29).
Vi menar att kvinnor måste komma ifrån sin tanke att inte ha tillräckligt kompetens, utan ta för sig
av den ”särbehandling” som bjuds och se den som en möjlighet och en utmaning. Karlstads avgående
rektor, Christina Ullenius, är i detta avseende en god förebild. I intervjuboken Rektor på 20 sätt säger
hon: ”Jag känner mig trygg med att acceptera uppdrag där det är uppenbart att man behöver en
kvinna. Om det är ett intressant uppdrag som ger mig utvecklingsmöjligheter säger jag ja. Det är ett
ansvar som kvinnor måste ta ibland för att utvecklingen ska gå vidare baserat på att vi visar upp vår
kompetens” (2005:87).
Att kvinnor måste ta detta ansvar innebär inte att män fritas från ansvar. Alla ledarskapsprogram ska
ha genusperspektiv och bör vara obligatoriska för dem som vill ta ledaruppdrag. Programmen kan
vara enkönade eller mixade, men alltid genusintegrerade Det innebär att programmet problematiserar
genus och ledarskap, inte att ledarskap är könsbundet.
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DEL 2. Akademi, ledarskap och kön
Inger Lövkrona i samarbete med Cecilia Agrell
Detta avslutande kapitel är en presentation av och reflektion kring den forskning om kön, akademi
och ledarskap, som inspirerat upplägget och innehållet i AKKA. Det är knappast förvånande att det
inte finns någon omfattande forskning i detta fält – kvinnor är fortfarande mycket
underrepresenterade vad gäller akademiskt ledarskap och empiriskt underlag saknas därför.
Intressanta studier finns dock från Storbritannien, Nya Zeeland och Australien som tidigt
problematiserat akademiskt ledarskap och kön. Kvinnors villkor i akademin, som forskare och lärare,
finns däremot behandlade i en rad genusstudier, som bidrar till förståelsen av akademins brist på
jämställdhet.
Könsobalansen på ledarnivå reflekterar situationen vad gäller vetenskapliga positioner. Det indikerar
ett samband och att det finns en gemensam orsak. Vad hindrar kvinnor från att göra akademisk
karriär och vad hindrar kvinnor att inta ledande positioner i akademin? Vad kan universitetet göra för
att undanröja hindren och vad kan kvinnor själva göra? På den första frågan – vad som hindrar
kvinnor att göra karriär – ges tre ofta återkommande svar: eftersläpning eller ”the pipeline model”,
kvinnors individuella val och diskriminerande strukturer. Störst utrymme ges här åt den strukturella
förklaringen, som genomsyrar uppläggningen av programmet, men även de två andra kommer att tas
upp eftersom de är vanligt förekommande, om än kritiserade.
De andra frågorna – vad universiteten kan göra och vad kvinnorna själva kan göra – diskuteras i sina
sammanhang i texten. Det handlar om lagstiftning, ändrade praktiker och att identifiera de
genusdiskurser om kvinnligt ledarskap som skapar felaktiga föreställningar och förväntningar på
kvinnliga ledare. Slutligen introduceras några av de förslag till ledarskapsmodeller för förändring av
maktstrukturer, kvinnors förhållningssätt och strategier för att inte reproducera maktstrukturer samt
förslag till ett ledarskap som kan utövas av både män och kvinnor, som inte förankras i könsbestämda
beteenden eller egenskaper.
Kvinnors villkor i akademin
Eftersläpningsteorin har länge varit den dominerande för att förklara varför det finns så få kvinnor på
höga poster i akademin. Denna teori förklarar könsobalansen som ett resultat av att kvinnor sent
kom in på universiteten och att få disputerade. Teorins grundidé är att det finns en oundviklig
tidsförskjutning mellan politiska beslut och organisatorisk förändring. Slutsatsen är eftersläpningen
minskar efterhand av sig själv och i sinom tid nås jämställdhet. Attityder och praktiker automatiskt
kommer att förändras (Allen & Castleman 2001:151f). Jämställdhetsprocessen beskrivs som en ”resa”
från ett ojämställt universitet till ett jämställt, ”…vi är på väg…” (Skjeie & Teigen 2005:30). Ibland
hävdas också att kvinnor har sämre kvalifikationer, än så länge, men att de snart hinner ifatt
(männen). Eftersläpningsteorin används inte bara på universiteten utan på arbetsmarknaden i stort,
men alltid i samband med manligt dominerade yrken.
Denna förklaring förlägger således orsaken till könsobalansen i historien, istället för att söka den i
samtida processer och strukturer. Eftersläpningsteorin förutsätter en mekanisk och isolerad
universitetskontext. I själva verket kan universiteten påverka och kontrollera anställningar,
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anställningspolitik och värdering av kvalifikationer, som är en integrerad del av en bekönad kontext inte olika stadier i en neutral process (Allen & Castleman 2001:154).
Kritiker framhåller också att eftersläpningsförklaringen inte ”ser” komplexiteten i mäns övertag,
könsmakt eller organisationens beköning samt att kvinnor diskrimineras strukturellt. Faktum är att
pipelinen ”läcker” kvinnor därför att akademin inte är könsneutral – vare sig det gäller organisation,
villkor eller kunskap (Numhauser-Henning 2006). Eftersläpningsteorin används fortfarande som
ursäkt för att inte agera mot systematisk könsdiskriminering, menar dess kritiker (Allen & Castleman
2001:156f).
Eftersläpningsteorin kan således kritiseras för att blunda för strukturell diskriminering; enkel statistik
visar att kvinnor i akademin inte får höga poster i proportion till sin andel av den akademiska
populationen. Medicinaren Agnes Vold, Göteborgs universitet, redovisar i en uppmärksammad
debattartikel 2004 ”anrikningstalen” för kvinnor respektive män i Sverige från student till professor.
Det är i genomsnitt dubbelt så svårt för en kvinna att bli professor än för en man (Vold 2004).
Liknande resultat visar en alldeles färsk rapport från Högskoleverket. Tolv år efter doktorsexamen är
det dubbelt så stor chans för en män som för en kvinna att bli professor (Forskarutbildning och
forskarkarriär…2006:74).
Det som kallas kvinnors fria val existerar i liberala teoribyggen om den rationella individen som väljer
fritt mellan olika alternativ och bara begränsas av sina egna val. Men individers val och bortval sker
inte i ett tomrum eller utifrån en och samma position eller ens utifrån likartade villkor. Kvinnor
väljer och väljer bort alternativ från en strukturellt underordnad position i akademin och i samhället.
De styrs och begränsas i sina val och bortval av strukturer och diskurser som är manligt kodade och
där kvinnor konstrueras som annorlunda män. I den akademiska kulturen konstrueras kvinnor som
icke-framgångsrika och förutsätts prioritera familj och barn framför karriär, undervisning framför
forskning etc. Kvinnor ses som mer passiva, omvårdande och emotionella samt passa bättre till att
undervisa än att forska.
Kvinnors karriärmönster och det akademiska systemet är i sig varandras motsatser – man förväntas
meritera sig under den period i livet då man bildar familj. Tid och ålder blir därmed av betydelse
eftersom kvinnor förväntas ägna sig åt barn och hushåll. Kvinnor behöver därför mer tid. Den
tidsordning som nu strukturera akademin är manlig och kvinnor vägs mot denna norm (Bondestam
2001:24f).
En annan struktur, som försvårar för kvinnor är konstruktionen av forskarrollen. En forskare ska vara
ung, hängiven, nästan ”manisk”, vara beredd att offra allt och arbeta dygnet runt och vara
framgångsrik, kreativ, excellens är förekommande begrepp. Kvinnor uppfattas som mindre
konkurrensbenägna och inte lika "maniska" – de saknar dessa i grunden negativa egenskaper, som
blir positiv i förhållande till mannen. Den kvinnliga forskaren är konstruerad i termer av skillnad,
kvinnor är annorlunda och deras ”annorlundahet” strider mot den akademiska kulturens ideal och
normer. Dessa passar bara för män (Mählk 2003: 20).
Logik, rationalitet, objektivitet, individualitet är andra egenskaper som tillskrivs forskarrollen,
egenskaper som också associeras med manlighet eller maskulinitet. En forskare tillskrivs vidare stor
makt. Kvinnor och makt blir också en problematisk konstellation eftersom kvinnor med makt anses
vara okvinnliga (Mählk 2003:14f, Haake 2004:33). Den roll som anses passa kvinnor bäst är
undervisning, där deras ”naturliga” egenskaper – omsorg, tålamod, kommunikation och sinne för
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sociala relationer – kan användas. Följaktligen återfinns fler kvinnor än män i undervisande
positioner, som inte har samma meritvärde som forskning och som inte kvalificerar för högre
ledarskapspositioner.
Diskrimineringstekniker och motstrategier
Den finska forskaren Liisa Husu redovisar och diskuterar befintlig forskning i rapporten Dold
könsdiskriminering på akademiska arenor, 2005. Dessa frågor behandlas också i en HSV-rapport från
samma år (Lindberg m.fl. 2005). Denna visar att en rad subtila tekniker för diskriminering används i
de vardagliga praktikerna i akademin, praktiker som blir begripliga mot bakgrund av att kvinnor
anses inte ”passa in” i akademin. Några av dessa tekniker har redan omnämnts i avsnittet om
valberedningarnas arbete, men de förtjänar att upprepas eftersom de vanligtvis förbigås med
besvärande tystnad och betraktas som icke-händelser: nedlåtande ridderlighet (att prisa en kvinna om
hon gör något som anses vara rutin för män), välvillig exploatering (att låta kvinnan göra jobbet
medan en man tar äran av det slutgiltiga resultatet), omtänksam dominans (att en manlig chef drar
slutsatser om vad en anställd kvinna med barn orkar uträtta utan att fråga henne själv), kollegialt
uteslutande (att förlägga viktiga arbetsmöten till tidpunkter då det är dags att hämta barnen på
dagis), professionell förminskning (ifrågasätta personens professionella identitet, att visa mera respekt
för manliga professorer än för kvinnliga, att ignorera kvinnor i arbetsrelaterade sociala sammanhang,
att ge kvinnor mindre resurser, arbetsrum, datorer, laboratorieutrymme), intellektuellt trakasseri
(nedvärdera forskning och undervisning om bl.a. feministiska och könsrelaterade ämnen eller andra
forskningsfält som kvinnor är verksamma i och beskriva lesbiska teman som marginella),
åldersdiskriminering (Husu 2005:16f). Ett annat sätt att diskriminera är informell och formell
arbetsdelning på institutionerna. Kvinnliga forskare och lärare förväntas bli institutionens mödrar och
ta hand om det sociala, medan männen uppmuntras att forska . Dessutom förekommer sexuella
trakasserier och ”sex role spill over”, situationer när kvinnor i professionella sammanhang ses och
behandlas först som kvinnor och inte som kollegor och representanter för sin profession (Husu
2005:21ff).
Mot bakgrund av dessa fakta är det kanske inte så märkligt att många kvinnor ”väljer bort” en
akademisk karriär. De kan, vill eller orkar inte kämpa mot det motstånd de möter. De som stannar
kvar har skapat strategier inte bara för att överleva utan också för att avancera. Husu redogör
kvinnors ”coping” strategier och delar in dem i två huvudtyper 1. aktionsstrategier, 2. reflexiva
strategier. I aktionsstrategierna ligger tyngdpunkten antingen hos individen, i interaktionen mellan
individ och organisation eller hos organisationen. Exempel på individuella aktionsstrategier är:
effektiv tidsanvändning och hårt arbete, medvetet bearbetande av klädstil, utseende eller röst, lyfta
fram sitt moderskap för att skydda sig mot sexuella trakasserier eller taktisk timing av
föräldraledigheter med tanke på tjänstetillsättningar. Interaktionsstrategier innebär t.ex. att bilda
inofficiella stödnätverk inom universitetet eller den egna institutionen, skaffa mentorer från annat
håll. Organisatoriska strategier innebär att alliera sig med kvinnor i sin akademiska omgivning för att
få igenom förändringar, verka som inofficiell mentor för yngre kollegor, samt undersöka alternativa
vägar i organisationen för att gå framåt om den planerade karriärvägen är blockerad.
Reflexiva strategier, tyngdpunkten ligger i resonemang och funderingar kring den egna platsen i
akademin och framtida möjligheter, t.ex. alternativt yrke eller karriär. Relativisering, att se
diskriminering i ett annat perspektiv efter en dramatisk händelse i det privata livet; ihärdighet, att
inte ge upp trots svårigheter. Att bemöta dold diskriminering är en extra ballast för kvinnor i
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akademin som är mycket krävande, en extra arbetsprestation, som hela tiden löper bredvid det
egentliga akademiska arbetet (Husu 2005:26ff).
Den subtila diskrimineringen av kvinnor i de vardagliga praktikerna, som redovisats ovan, hämtar sin
näring från den akademiska kulturen. Den äger rum parallellt och är integrerad i den diskriminering
som ligger i de vetenskapliga praktikerna och som får legitimitet av den akademiska kulturen.
Den amerikanska professorn i psykologi Virginia Valian, har i en uppmärksammad bok ”Why so
slow” (1998) adresserat och sökt förklara varför det finns så få kvinnor på ledarpositioner. Valian
förklarar att även en mycket liten fördel för män kan, över tid, ge stora skillnader i karriär och
löneutveckling. Hon använder flera övertygande exempel där vi här redovisar ett:
Om en organisation, som har en 8-stegs befordringsmodell startar med lika antal kvinnor och män
och om organisationen ger män en 1-procentig fördel över kvinnorna i sin bedömning av kompetens,
så består slutligen den högsta nivån av 65% män (Martell, Lane och Emrich 1996 baserat på dator
simulering). Valian menar att både kvinnor och män bedömer män som ”bättre” jämfört med
kvinnor även om de säger sig tro på kvinnors lika rättigheter. Detta beror enligt Valien på att både
män och kvinnor har samma s.k. köns-schema (”gender schemas”) som följer av den kultur som de
växt upp och vistas i. Hon skriver ”även om de flesta av oss vill göra rättvisa bedömningar, så bygger
genuin rättvisa på att vi förstår att våra bedömningar och reaktioner för en individ, oundvikligen är
beroende av vilken grupp som personen tillhör”.
Den akademiska kulturen
De svenska universiteten och högskolorna befinner sig i en transformationsprocess som berör såväl
organisation, som innehåll och ideologi. Samma omvandling äger också rum i andra västländer, eller
är redan genomförd såsom t.ex. i Storbritannien. Det är främst erfarenheterna därifrån och från
Australien och Nya Zeeland, som väckt vårt intresse, eftersom den har studerats och analyserats. I
denna litteratur beskrivs processen som en förändring från ett ”gammalt” eller ”traditionellt”
universitet till ett ”nytt” eller ”managementorienterat” universitet (och högskola). Vi har lånat dessa
beteckningar för att enkelt kunna referera till de två formerna medvetna om att ingen av dem
existerar i renodlad form.
Det traditionella, ”gamla” universitetet, präglas av specifik organisation och kultur (jfr Jordansson
2005). Kultur betyder här praktiker, diskurser, värdesystem, symboler och kognitiva kartor, som
delas av dem som verkar på universitet och högskolor, eller har verkat där, av både av kvinnor och
män. Kulturen kommer till uttryck i såväl i organisationen som i de vardagliga och i de vetenskapliga
praktikerna - meritvärdering, definition av vad som är kunskap, kvalitet och kompetens, vad som är
forskningsbart, … men också institutionskulturer, seminariekulturer, disputationsriter,
promoveringar, professorsinstallationer, ringar, kransar, hattar, umgängeskultur, nätverk osv.
Akademisk kultur är komplex, och har genomgått stora förändringar sedan andra hälften av 1900talet, men den har bibehållit sin enhetliga grundstruktur eller sitt grundmönster – mansdominans
och meritokrati. Dessa två fundament i mönstret är sammanvävda och verkar till kvinnors nackdel
och till mäns fördel i akademin (jfr Hearn 2001:7ff).
Mansdominansen är den äldsta delen av mönstret. Från 1474, då Uppsala universitet grundades, fram
till 1873 var universitetsstudier och akademiska positioner förbehållna män, därefter har kvinnor
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mycket långsamt erövrat kunskapsborgarna, men mansdominansen på högre positioner har inte mer
än rubbats fram till år 2006. Den första kvinnan disputerade 1883, den första kvinnliga professorn
utnämndes 1932, men ännu vid mitten av 1990-talet var andelen kvinnliga professorer så låg som 8
% (Numhauser-Henning 2006). Den första kvinnliga rektorn utsågs 1992, antalet kvinnliga dekaner
2006 överstiger inte dussinet (Högskolans ledare 2004:71ff) . Det anmärkningsvärda med dessa siffror
är inte att kvinnor sakta men säkert ökat sin andel, utan att den manliga dominansen fortfarande är
så överväldigande. Århundraden av manlig dominans och manligt tolkningsföreträde har skapat en
akademisk kultur som verkar på mäns villkor och gynnar manliga intressen på bekostnad av kvinnor
och kvinnors intressen (Bondestam 1999). Vi har redan beskrivit hur akademiska kvinnor
diskrimineras i de vardagliga praktikerna genom att konstrueras som annorlunda och att inte passa in
i den akademiska miljön.
Den vetenskapliga diskrimineringen sker utifrån den andra grundpelaren i den akademiska kulturen,
meritokratiska ideologin. En meritokrati är ett samhälle där de sociala positionerna intas på grundval
av erkända meriter och kvalifikationer – inte som tidigare av det sociala arvet – som anses vara
universella. Meritokratiideologin bygger på principen om att förtjänst och skicklighet ska räknas vid
fördelning av makt, pengar och status. Ålder, kön och klass anses inte spela någon roll för möjligheter
att lyckas. Systemet menar sig erbjuda alla aktörer jämlika utgångspunkter i den sociala kampen och
att öppen konkurrens råder (Schoug 2002:73). Konkurrensen skapas och vidmakthålls av den
hierarkiskt uppbyggda tjänstestrukturen, som bygger på skillnader genom att tilldela olika individer
olika status.
I meritokratins idealiserande självbild utmålas vetenskapens värld som en miljö där förnuftet och det
goda argumentet övertrumfar alla sociala barriärer och där status och framgång bestäms av aktörernas
intellektuella prestationer. Honnörsord som objektivitet, sanningssträvan, forskningens frihet och
forskarens oberoende spelar en viktig roll. Akademin framstår i denna självbild som en intresselös
gemenskap av sanningstörstande vetenskapsmän styrda av universella principer, ogripbara och
fredade för kritik, the academic mystique (Schoug 2002: 73ff). Universiteten presenterar sig själva
som värderingsfria - en "culture of no culture". Den vilar också i den trygga förvissningen att
akademikers kön saknar betydelse, forskaren är ”a gender of no gender” (Aas 1997: 8, Egeland 2001:
43).
Kritiker har med rätta påpekat att vetenskap är en konstruktion och inte minst genusforskning har
visat dess genusbias. Forskning bedrivs i en social och historisk kontext och kriterierna för vad som är
god och dålig vetenskap, god eller dålig forskning, vad som är forskningsbart är knutet till historiska
diskurser. Detta medför att inte enbart vetenskaplig kunskap utan även kunskapsteori och
vetenskapssyn är kontextbundna och innefattar värderingar (Mark 2003:5f). Det betyder att vi skall
förstå såväl kön som forskning samt den akademiska organisationen som föränderliga, sociala
konstruktioner. De har inget fastlagt, universellt betydelseinnehåll, utan betydelsen skapas, ändras
och reproduceras i samspel med den strukturella, sociala och kulturella nivån.
Dessa förhållanden öppnar för möjligheten att kvinnor diskrimineras inom akademin vid
tjänstetillsättningar och resursfördelning (Mark 2003:6). Vid tjänstetillsättning har man funnit att
kvinnors meriter undervärderas (man bortser från kvalifikationer eller bagatelliserar dem),
nedvärderas (kvalifikationen nedtonas och framställs som betydelselös) samt utdefinieras. Analyser av
språkbruket i sakkunnigutlåtanden ger ytterligare belägg för att kvinnor och män värderas olika.
Som exempel kan nämnas att en undersökning av tillsättningsärenden vid Göteborgs universitet visar
att de sakkunniga använder olika kriterier olika frekvent för kvinnor och män. Om den manlige
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sökanden skriver de sakkunniga oftare: vetenskaplig skicklighet, teoretisk kunnighet,
metodhantering, analysförmåga, forskningsområdets centralitet och självständighet samt djup och
originalitet. Detta är de vanligaste kriterierna för en förstaplacering (Mark 2003:24ff).
Meritvärdering handlar om att värdera, inte exakt mäta och där finns utrymme för subjektivitet.
Meritvärdering bestäms av praxis och sakkunnigutlåtanden vilar på tyst kunskap om värderingar och
prioriteringar. Praxis skapas kollegialt och uppfattas som något objektivt och pålitligt. Den vilar på
en interpersonell subjektivitet grundad på en gemensam kultur (Mark 2003:59ff). I den
meritokratiska självförståelsen framstår dessa urvalsprocesser som klanderfria – akademin pekar ut de
bäst kvalificerade och duktigaste. I själva verket tävlar kvinnor på mäns villkor och kön är en
strukturerande princip vid tjänstetillsättningar och vid bedömning av forskningsprojekt (Bondestam
2001: 35). Vad gäller fördelning av forskningsmedel behöver vi väl knappast upprepa kritiken av det
medicinska forskningsrådet som framförts av medicinarna Agnes Vold och Christina Wennerås och
som ofta också åberopas i internationella studier - en kritik som mer eller mindre också drabbar andra
forskningsfinansiärer.
I tillägg sker också en kontinuerlig och väl dokumenterad nedvärdering av genusforskning och
genusforskare. Denna forskning påstås vara politiskt styrd, ideologiproducent inte vetenskap,
politiskt korrekt, pseudovetenskap och genusforskare karakteriseras som tokfeminister (Holmberg
2005:15ff, Jordansson 2005:26). Senaste årets kampanjer har dessutom genom anklagelser om fusk
och plagiat misstänkliggjort genusforskningen. Anklagelserna har legitimerats med hjälp av de
meritokratiska idealen - sanning, forskningens frihet och den oberoende forskaren - som åberopats
som den rätta måttstocken.
Kvinnors möjligheter att få vetenskapliga positioner och forskningsmedel vid universitetet begränsas
således av den meritokratiska ideologin och av dess förmenta köns- och värdeneutralitet. Frågan är på
vilket sätt denna ideologi också påverkar kvinnors villkor och möjligheter till ledarskap i det nya
universitetet.
Ett nytt universitet och nya ideal?
Erfarenheter från det nya universitetet i andra västländer är något motsägelsefulla vad gäller kvinnors
villkor och möjligheter till karriär. I litteraturen återkommer begreppet paradox för att beskriva
konsekvenserna för kvinnor. De förändrade praktikerna i högre utbildning ger kvinnor både
möjligheter och problem. Många menar att omstruktureringen av universiteten har gett kvinnor
större möjligheter, t.ex. genom stort fokus på undervisning (Blackmore & Sachs 2001:63f). Alltfler
studenter skall utbildas vid universitet och högskolor, vilket ställer krav på undervisande personal och
undervisa får de göra som inte kan dra in forskningsmedel. Å andra sidan har fokus på teknologi
konsekvenser, då kvinnor mera sällan ägnar sig åt detta område, liksom den allt större
arbetsbelastningen har olika effekter för kvinnors och mäns livssammanhang (Mackinnon & Brooks
2001:2f) Omstruktureringen har också medfört en förändring av akademikerns identitet och en
omdefiniering av akademiskt arbete: entreprenörskap, ny pedagogik (betoning på form inte
kommunikation), designat lärande, multimedia, kvalitetssäkring, forskning i team ( Blackmore &
Sachs 2001:46ff). Ingen av dessa specialiteter är i själva verket genusmarkerade.
Tillgänglig statistik visar dock att mandominansen i de nya universiteten inte har rubbats nämnvärt.
Kvinnors meriter räcker aldrig riktigt till i konkurrensen eller värderas de annorlunda. Detta förklaras
med att managementfilosofin, som importerats från näringslivet, inte prioriterar jämställdhet.
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Manlighetsdiskurser passar väl ihop med nya managementpraktiker (Brooks 2001:21f). Det nya
universitetet kan sägas ha importerat en annan typ av genusregim, som samspelar med det gamla
universitets manliga maktstrukturer (Spurling 1997:40).
En annan avgörande faktor är att det nya universitetet för sin existens är nästan helt beroende av
externa medel för att finansiera sin verksamhet. Det innebär att forskning får en ännu starkare
ställning än tidigare och att i den hårda konkurrensen om forskningsmedel, de som bedömer
forskares vetenskapliga kompetens får en utökad makt.
Begreppet excellensforskning har skapats för att markera forskningens betydelse för samhällets
välstånd och utveckling. Nästan alla forskningsresurser idag delas ut till excellent forskning och
excellenta forskare av excellenta forskare. Men vad är excellens? Excellens bedöms utifrån de
traditionella meritokratiska idealen av forskare som skolats i dessa ideal.
Excellens mäts också i antal publikationer och citeringar. En EU-rapport från 2004, Gender and
Excellence, har funnit att det finns fog för att tala om ”genusskevhet” i bedömningar av vetenskaplig
excellens. Kvinnors forskning, som visats ovan, värderas med en annan måttstock än mäns i ett
meritokratiskt system. Därtill kommer att kvinnor i allmänhet har färre publikationer beroende på
att de innehar lägre positioner och därmed inte har samma möjlighet till forskning som sina manliga
kollegor. Kvinnor är vidare underrepresenterade i paneler och kommittéer som gör bedömning och
urval. De som värderar är de som redan utvalts som de bäst kvalificerade av genusskeva kommittéer.
Denna ”dubbla” genusskevhet bidrar till att redan etablerad forskning och etablerade forskare
premieras på bekostnad av nytänkande och öppnande av nya forskningsområden (Gender and
Excellence 2004:4ff, Parbring 2005).
Nationellt har vi redan samlat på oss en flera exempel på hur svårt det är för kvinnliga forskare att
bedömas som excellenta. Lunds universitets urval av projektansökningar till Vetenskapsrådets
Linnéstöd 2006, består av 16 föreslagna projekt vara 15 leds av män! Stiftelsen för strategisk
forsknings senaste utdelning om 72 miljoner kronor går till 12 män – ingen kvinna befanns god nog.
Den danska forskaren och matematikern Inge Adriansen varnade för detta 2005 på
jämställdhetskonferensen ”Jämt ut. Når vi professorsmålen?” som Lunds universitet arrangerade.
Hon har undersökt vem som får norska excellensmedel – det är manliga forskare.
Betoningen av forskningsmeritering är således om möjligt ännu starkare i det nya universitetet och
förmågan att dra in forskningsmedel, skapa stora forskningsprojekt, EU-projekt etc. är avgörande för
att nå höga positioner och höga vetenskapliga positioner är nödvändiga för att få forskningsresurser.
Gränsdragningen mellan aktiva och inaktiva forskare blir knivskarp, vilket framför allt missgynnar
kvinnor, men även slår mot mindre excellenta män. Det innebär att undervisning och administration
värderas lägre, även om utbildningssidan har förstärkts. Men samtidigt, påpekas i några studier, finns
i den nya genusregimen en större formalitet och öppenhet som gynnar kvinnor, inte minst vad gäller
kvinnors möjligheter till att bli ledare (jfr. Davies & Holloway 1995:17).
Farhågorna hos företrädare för det gamla universitetet om att det nya universitetets managementideal
skall rasera de traditionella akademiska idealen och meritokratin, är överdrivna, till och med mycket
överdrivna. Inte bara den nya ledarrollen har påtagliga manliga konnoteringar (se nedan);
forskningens betydelse för det nya universitetets existens och legitimitet ökar, vilket gynnar män som
innehar de vetenskapliga positionerna, men också de som söker sådana (Brooks 2001:21f).
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”Terrassering”
Universitetet har i dagsläget få verktyg för att utmana status quo. Ann Numhauser-Henning,
prorektor vid Lunds universitet och professor i juridik, diskuterar i en artikel lagstiftningens
möjligheter och omöjligheter. Hittills har statliga ingripanden för att främja jämställdhet på högre
poster i akademin inte varit tillräckligt effektiva eller så har de mött ett kompakt motstånd.
Rekryteringsreformen som genomfördes 1997 ledde till att antalet kvinnliga professorer ökade, men
inte andelen. Fler män än kvinnor har befordrats (Numhauser-Henning 2006). Befordringsreformen
genomfördes dock utan större protester, kanske just därför att den inte uttalat hade jämställdhet som
mål. Birgitta Jordansson, forskare i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, menar att acceptansen
kan förklaras med att reformen genomfördes i enlighet med de meritokratiska principerna till skillnad
från de s.k. Thamprofessurerna, som tillskapades genom positiv särbehandling och därmed stred mot
dessa principer. De väckte ett kraftigt motstånd i akademin (Jordansson 2005:33). Denna form av
positiv särbehandling, som var en engångsföreteelse, strider också mot EU:s regler och anses omöjliga
att upprepa, menar Numhauser-Henning (2006). Hon tror ändå på att en variant av positiv
särbehandling är den framkomliga vägen, men den måste ske inom ramen för befintlig lagstiftning.
De möjligheter som ges i Högskoleförordningen kap. 4 § 15, det s.k. jämställdhetsintervallet, är inte
tillräckligt utforskade. Denna regel måste göras operationaliserbar t.ex. genom ”terrasserad ranking” gruppering av de sökande efter lika eller i väsentligt lika meriter. Jämförelsen görs sedan mellan
kandidater placerade på samma ”terrass”. Andra verksamma instrument som prövas med framgång är
budgetåtgärder och flexibla kvoteringsmål (Numhauser-Henning 2006).
Dessa föreslagna åtgärder har rättvisa och kvantitet som främsta mål, vilket är en viktig del av
jämställdhetsarbetet. De uppfattas inte som lika hotfulla som positiv särbehandling, som motiveras
med resurs- och maktargument (Numhauser-Henning 2006). Terrassering har redan genomförts vid
vissa universitet i Sverige utan att man ansett sig åsidosätta de meritokratiska principerna. Men hur
skall jämställdhetspolitikens kvalitativa syften uppnås, genusperspektiv i utbildning och forskning?
Detta kräver genuskompetenta lärare och forskare. Tham-professurerna var ett försök att förena
kvantitet och kvalitet. Syftet var, förutom att öka andelen kvinnliga professorer, också att lyfta fram
kvinnliga kunskapsområden och intresseinriktningar – inte som ett självändamål eller för att visa en
annorlunda kvinnlig kompetens. Tjänsterna skulle bidra till en förskjutning av maktstrukturer och
därmed få ett symbolvärde. Jordansson visar hur varje statligt påbud om jämställdhet filtreras genom
de logiker som bär upp det vetenskapliga fältet. Lokalt på universiteten dribblas detta syfte bort
genom omtolkningar av påbudet i enlighet med meritokratiska ideal – forskning om kvinnor inte
genusproblematisering eller förväntad sådan räckte för att få en Tham-professur (Jordansson
2005:29ff).
Meritokrati-systemet är inte enbart negativt för kvinnor. Det innehåller många lockelser och fördelar,
men vad som måste skapas är en ”reell meritokrati” för kvinnor. Men hur kan en sådan skapas?
Gammalt och nytt och ledarskap
Det gamla universitetets organisation går tillbaka på en medeltida organisationsstruktur – fakulteter
som leds av dekaner. Dekanerna har en lång historia i universiteten och innehållet i dekanskapet var
relativt oförändrat i århundraden. Det var i första hand ett ceremoniellt uppdrag, med hög status
och få reella arbetsuppgifter. En dekan representerade universitetet utåt i samhället, men i första hand
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fakulteten inom universitetet. För att komma ifråga som dekan krävs, åtminstone informellt,
professorskompetens, vilket innebär att fram till idag har de flesta dekaner varit män. År 2004, då
AKKA-programmet initierades, hade Lunds universitet 1 (en!) kvinnlig dekan av 8 (åtta!) och det var
rektorn Gunilla Jönson, vid LTH. Situationen vid landets övriga universitet och högskolor var inte
bättre: Luleå universitet endast manliga dekaner, 2 till antalet; Mitthögskolan hade 3 manliga
dekaner; vid Linköpings universitet var 1 av 3 dekaner kvinnor; Göteborgs universitet hade totalt 10
dekaner varav 2 var kvinnor; Uppsala universitet hade 2 kvinnliga och 7 manliga dekaner och
Karlstads universitet hade 2 manliga dekaner och ingen kvinna och slutligen Lunds universitet, som
hade 1 kvinnlig dekan och 7 manliga. Situationen på prefektnivå skiljer sig inte nämnvärt, men det
finns en viss variation mellan fakultetsområdena (Högskolans ledare 2004:71f, Rektor på 20 sätt,
2005). Här kan tilläggas att 6 av landets 20 rektorer var kvinnor, medan nästan alla manliga rektorer
hade en kvinna som prorektor. Boel Flodgren, rektor vid Lunds universitet 1992-2002, var den första
kvinnliga rektorn och vilket är anmärkningsvärt – för ett traditionellt universitet. Utanför vårt lands
gränser är mönstret likartat och få om ens några tydliga tecken till förändrad könsbalans bland
akademiska ledare kan skönjas – vare sig vad gäller vetenskapliga positioner eller på ledarpositioner
(Haake 2004:32)..
Det akademiska ledarskapet inte bara utförs av män, det är också böjt i maskulinum – rektor
magnificus och dekanus (jfr Hearn 2001). Försök har gjorts att introducera en feminin variant,
Rectrix Magnifica, under Boel Flodgrens rektorstid, men formen vann aldrig acceptans. Dekanus kan
inte grammatiskt femininiseras, men förkortningen dekan som numera används, ger inte riktigt
samma manliga konnotationer som dekanus. Det akademiska ledarskapet är således starkt
genusmärkt som manligt. Detta understryks också av att den som väljs till dekan skall kunna leva upp
till att vara ”primus inter pares”, den främste bland likar. Kan en kvinna inta rollen som ”prima”
inter pares? Ja, åtminstone i teorin!
Det finns inget i ledarskapets utformning och innehåll som utesluter kvinnor. De krav som ställs på
en dekan kan sammanfattas så här: hög vetenskaplig kompetens, vara införstådd med de akademiska
idealen och etiken och verka för konsensus (jfr Haake 2004:46f). Det informella kravet på
professorskompetens fyller många kvinnor idag, och om kravet sänks till docentkompetens skulle
ännu fler kvinnor vara aktuella för ett dekanuppdrag. De akademiska idealen och etiken socialiseras
också kvinnor in i liksom i den kollegiala konsensustanken, den senare sannolikt lättare att ta till sig
än de förra. Krav på gott ledarskap har rests först under de senare åren, efter 1993 års
universitetsreform. Sådan kompetens ansågs länge vara ”naturlig” för män, men inte för kvinnor,
vilket är en del av förklaringen till bristen på kvinnliga ledare. Prototypen för en (akademisk) ledare –
i likhet med forskare – är en man. Manliga mönster sätter normen också för det akademiska
ledarskapet och bidrar till att kvinnor inte kan identifiera sig med ledarrollen.
När kvinnor framförs som kandidater till ledarpositionen – eller öppet deklarerar att de vill bli ledare
- aktiveras de strukturella hindren och bildar ett effektivt glastak. Begreppet glastak användes tidigast
om förhållanden i näringslivet för den osynliga barriär som hindrar kvinnor att nå längre än till
mellanchefsnivå, men är relevant även för andra organisationer. Glastak är typiska för hierarkiska
organisationer med manlig dominans och upprätthålls av vad som kallas manlig homosocialitet.
Homosocialitet är en process som innebär att män orienterar sig mot män och stöder män i
bekräftande relationer och att de känner sig obekväma med kvinnliga kollegor (Lindgren 1996,
Holgersson 2003:44ff). En holländsk forskare har hävdat att i akademin förekommer ”cloning” bland
professorer – på toppen konstrueras en föreställd likhet (Essed 2004).
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I akademin ligger glastaket mellan prefekt- och dekannivån, ett av glastaken ska väl tilläggas. Några
av de kvinnor, som deltog i AKKA slog huvudet i detta glastak under höstens valberedningsarbete,
som vi tidigare redogjort för. På universitetet tar sig homosocialiteten uttryck i att män föreslår andra
män till poster och uppdrag, att män alltid stöder andra män, lyssnar på varandra och anknyter till
varandra och negligerar kvinnor. Homosocialiteten opererar öppet i sammanträdes- och
seminariekulturer. Manliga nätverk är homosocialitetens bas och en betydande maktfaktor, inte
minst genom att män finns i större antal än kvinnor i akademin. Homosocialitet är ofta en
omedveten process och därmed en dold könsdiskriminering. Även män kan känna sig exkluderade,
men detta är inget vanligt förekommande mönster. Kvinnor orienterar sig heterosocialt, och stöttar
män, men detta ger sällan utdelning – för kvinnorna (Meurling 2003). Kvinnors nätverk kan på lång
sikt röra om i den akademiska grytan och hota det manliga maktövertaget. Men vi ska vara medvetna
om att de också lockar fram mycket starka motkrafter.
Omideologiseringen och omstruktureringen av universitetet har inte lett till förändrade
maktstrukturer. Maktpositionerna innehas alltjämt av män. Den brittiske sociologen och
genusforskaren Hearn formulerar ironiskt utvecklingen så här: Vid slutet av 1990-talet ”[t]here have
been shifts from a non bureaucratic male dominated ’feudal’ system to a bureaucratic male
dominated yet still ’feudal’ system; from collegial fraternity or frachiarchy to technocratic patriarchy”
(Hearn 2001:79). Homosocialitet är en integrerad komponent också i det nya universitetets
managementfilosofi. De ledare - kvinnor som män - som vill förändra saknar adekvata redskap för
förändringsarbete som skall leda till demokratisering och mångfald. Det nya universitetet framhäver
excellens, elitism, konkurrens och entreprenörskap. De förändringar högskolesektorn genomgått det
senaste decenniet har väsentligt ändrat förutsättningarna för det akademiska ledarskapet, som blir en
allt viktigare aspekt av rektors uppgifter (Högskolans ledare 2004:9). Mycket talar väl för att denna
utveckling också är att förutse för dekaner och annat ledarskap.
Det nya universitets ledarskap definieras annorlunda än det gamla universitetets, men kravet på hög
vetenskaplig kompetens har inte förlorat sin betydelse, men fler manliga akademiker som inte är
professorer blir fakultetsledare. En önskvärd profil för en akademisk ledare är – utöver en stark
vetenskaplig förankring: förmåga till ledarskap och vara visionär, managementförmåga, bred
erfarenhet av universitetet, internationell erfarenhet av högre utbildning, förmåga att förhandla
internt och externt, förmåga att kommunicera och ha karisma, vara flexibel, organisera och
genomföra förändring. Profilen inkluderar dessutom förmåga att inspirera, organisera, att handskas
med verklig makt och axla ansvar, samt att se till samhällets framsteg inte den personliga framgången
(jfr Kearney 2000:5). Denna profil är i hög grad manligt konnoterad, och ledarna i det nya
universitetet är följaktligen män.
I den svenska högskolevärlden har utkristalliserats ett mönster med manlig rektor och kvinnlig
prorektor. Prorektorsposten är emellertid ingen primär rekryteringsposition för att bli rektor (men
chanserna för manliga prorektorer är inte mycket bättre). Kvinnliga prorektorer utvecklar i sina
uppdrag en kompetens som inte efterfrågas i rektorstillsättningar. Detta förhållande utgör en ny
komponent i glastaket, utöver åldersfaktorn, konstaterar Högskoleverket (Högskolans ledare
2004:72ff). Ett sätt att avancera från prorektor till rektor kan vara att byta universitet (jfr Munford &
Rumball 2001:146).
Omvandlingen av universitetet från gammalt till nytt har inte inneburit att kvinnor, med vissa
undantag, fått tillträde till maktpositioner – och det är osäkert om så kommer att ske.
Managementkulturen och de ”nya” manliga ledarna tycks inte vara intresserade av att förändra den
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rådande maktfördelningen. De kvinnor som har ledaruppdrag i det nya universitetet medverkar
paradoxalt nog till att införa ett marknads- och managementorienterat system samtidigt som de når
sina individuella karriärmål (Munford & Rumball 2001:139f). I intervjuboken Rektor på 20 sätt
(2005) framstår det kvinnliga ledarskapet inte som annorlunda än det manliga. Både kvinnliga och
manliga rektorer kämpar med nedskärningar, omorganisationer, nya finansieringsformer etc. Sättet
att ta sig an problemen avslöjar inga könsskillnader, men väl individuella skillnader. Ingen – varken
man eller kvinna - uttrycker någon vision om ledarskap för förändrade maktstrukturer i termer av
jämställdhet och mångfald. Det är inte detta som är det nya ledarskapets uppgift, ej ens i det framtida
universitetet. På den genomgående frågan till de 20 rektorerna ”Vad vill du åstadkomma under din
rektorsperiod?” tar inte någon av rektorerna upp problematiken kring jämställdhet och mångfald. I
en annan rapport, Att leda i akademisk miljö år 2020, återges ”4 rektorsbilder om framtiden”. En av
rektorerna, Agneta Stark från Högskolan Dalarna har en vision om ett jämställt universitet med olika
typer av ledare och olika ledarskap (2005:29).
Jämställdhet och problematisering av kvinnors bristande representation på ledarpositioner diskuteras
förvisso på landets universitet och högskolor, men mera av tvång än av verkligt intresse. Retorik och
praktik följs inte åt. Detta får betydande konsekvenser för jämställdhetsarbetet, inte minst som dess
ställning vid akademin var bräcklig redan tidigare. Det svala intresset för jämställdhet finner vi inte
bara hos ledarna, utan det är reflekterat i styrelser, rekryteringsgrupper och valberedningar. Detta
ointresse, denna aktiva passivitet är ett uttryck för att man inte ser sambandet mellan jämställdhet,
mångfald och universitetets övriga viktiga mål.
Ledarskap för förändring av maktstrukturer – har kön betydelse?
Hur ska förändringen av rådande maktstrukturer gå till och är det kvinnor som måste ta på sig det
ansvaret? Enbart ett ökat antal kvinnliga ledare bidrar inte till förändring, om kvinnor väljer att gå in
i existerande ledarroller och väljer positioner och strategier som inte möter motstånd. Kvinnliga
ledare, visar studier, har hittills valt två olika vägar för att leda - de har antingen anpassat sig efter
männens regler och maktspel eller har de försökt att utveckla ett ledarskap, som kan praktiseras av
såväl kvinnor som män, då det fokuserar lika rättigheter, inte konkurrens. Sådant ledarskap
karakteriseras av önskan att dela makt, krav på självrespekt och värde, fokus på konkreta resultat och
förmåga att hantera de många varierande krav som en ledare ställs inför (Kearney 2000:5). Dessa
kvinnor har uppfattats som förändringsagenter. De flesta är feminister och de är oftare proaktiva än
reaktiva och de har lärt sig använda makt och nätverk (Blackmore & Sachs 2001:63f). När vi talar
om kvinnor som förändringsagenter menar vi inte att kvinnor skulle vara annorlunda än män, eller
utöva en specifik kvinnlig ledarstil, utan det handlar om ett annorlunda ledarskap. Ett sådant
annorlunda ledarskap kan utövas av både kvinnor och män och förutsätter medvetenhet om
strukturellt förtryck och kunskap om hur maktstrukturer påverkar och verkar i akademin.
Forskningen visar att det inte finns fastlåsta ledarstilar, som är antingen kvinnliga eller manliga.
Däremot kan man se att kvinnor föredrar vissa ledarstrategier: kvinnors ledarskap kännetecknas av
samarbete, överläggningar, icke-konfrontation, stor tonvikt på interaktivt ledarskap, att dela makt
och information och uppmuntran till deltagande (Mackinnon & Brooks 2001:4, 23f). Detta är stilar
som är tillgängliga för både kvinnor och män och både kvinnor och män varierar sitt ledarskap
alltefter situation och person. Detta förhållande är mycket tydligt i intervjuboken med de 20 svenska
rektorerna. Ledare är inte något man är, utan ledarskap är något som görs/formas/skapas diskursivt
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(Haake 2004: Förord). Ledarskap är avhängigt en kombination av individuella egenskaper och
situationella krav (Freeman & Bourque 2001:7).
Män och kvinnor uppfattas däremot olika i sin roll som ledare och värderas efter olika skalor och
skilda kriterier. Kvinnliga ledare möter en mängd paradoxer som både förbryllar och begränsar deras
ledarskap (Freeman & Bourque 2001: 4f). Den internationella forskningen pekar ut flera vägar till
hur de stereotypa föreställningarna om kvinnligt ledarskap skall kunna förändras - hur kvinnor kan
övervinna eget och andras motstånd och bryta mönstret och samtidigt bidra med ett effektivt och
kreativt ledarskap. Positionen som ledare måste konstrueras så att den passar både män och kvinnor –
och den organisation som skall ledas.
Ett viktigt första steg, vad gäller kvinnors möjligheter till ledarskap i akademin, är att de bygger upp
sin kapacitet och kunskap om ledarfrågor och den organisation som skall ledas (empowerment,
capacity-buildning) – detta har varit ett syfte med AKKA-programmet. Lika viktigt är att kvinnor
stödjer och hjälper varandra till maktpositioner (in-powerment) (Khadria 2000:10ff). Det är inte
bara ingångarna till akademin som måste breddas och påverkas utan också vägarna till makt när man
väl är inne. Annars råkar kvinnor ut för vad som kallats ”the revolving door” (Spurling 1997:37ff).
Glastaket kan spräckas med fler kvinnor i ledande positioner. Då som först ser och kan de avkoda de
akademiska myter och ritualer, som ligger som dimridåer, för att dölja manligt tolkningsföreträde.
Kvinnor som vågar utmana behöver stöd och har behov av nätverk. De behöver inte bekymra sig så
mycket över att de härigenom framstår som annorlunda än män; öppna diskussioner och stöd från
det kvinnliga nätverket är ovärderligt. Nätverket upplevs som en trygg plats där kvinnor kan utforska
sin situation, sina villkor och det fungerar som ett informellt informationssystem. Ett kvinnligt
nätverk ger också yngre kvinnor tillgång till ”äldre” förebilder, oavsett om kvinnorna i nätverken är
feminister eller inte (King 1997: 92ff). Betydelsen av kvinnors stöd till andra kvinnor kan inte nog
betonas. Stödet kan ske på olika sätt, nätverk är bara ett, ”in-powerment” ett annat och ”powersharing” ett tredje. Män stöder sällan kvinnor fullt ut, och därför måste kvinnor ta på sitt ansvar att
ge stöd och uppmuntran till varandra – och inte falla in i ett slentrianmässigt genustänkande. De
akademiska diskurserna om kvinnliga forskare och kvinnligt ledarskap producerar och reproducerar
diskriminering av kvinnor i såväl de vardagliga som vetenskapliga praktikerna, och här medverkar
både kvinnor och män.
I litteraturen finns flera bud på hur framtidens ledare och ledarskap skall se ut. Freeman och Bouque
menar att det inte längre handlar om en visionär ledare som kan omsätta sina visioner till verklighet.
Visionära ledare har ersatts av en syn på ledarskap som ömsesidigt, med ”followers”, för att kunna
uppnå en gemensam målsättning (reciprocal leadership). Samarbete mellan ledare och ”followers”
skapar framgång, något som Robin Middlehurst underströk i sin föreläsning (jfr Freeman & Bouque
2001:8). En stor utmaning för kvinnliga ledare är att skapa ”empowering and enabling environments
within the context of the new managerialism” i de nya universiteten, skriver de australienska
forskarna Robyn Munford och Sylvia Rumball i ”Managing Innovatively” (2001:136ff). De menar
att kvinnors tidigare utanförskap i management kan vara en tillgång i förändringsarbetet.
Utanförskapet medför att kvinnor inte har några särskilda bindningar och lojaliteter till status quo,
som de inte har varit med om att skapa. De kan därför vara effektiva förändringsagenter.
Erfarenheten av hur svårt det är att avancera i det akademiska systemet gör dem mera benägna att
tillskapa nya möjligheter. Kvinnor på höga ledarpositioner i universiteten kan således utmana
traditionella maskulina och paternalistiska strukturer. Samtidigt måste de vara uppmärksamma på att
inte utnyttjas utan att deras färdigheter belönas och uppvärderas, t.ex. pedagogiska erfarenhet och
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emotionella arbete. En verklig utmaning för kvinnor är att stå emot praktiker som fokuserar
individualism och konkurrens, och istället uppmuntra sådana som leder till samarbete och
kollegialitet (Munford & Rumball 2001:140ff).
Elisabeth Ritt, amerikansk professor i utbildningsvetenskap, använder metaforen ”leadership journey”
och det postmoderna begreppet ”nomad” för att beskriva hur kvinnor ska kunna förändra och
hantera sitt ledarskap. Nomadbegreppet implicerar en person som har förmåga att korsa ockuperade
territorier, som universitet, och samtidigt vara kvar i dem. Att vara en nomad innebär att leva i
ständig transition, men det innebär inte att man är oförmögen eller ovillig att skapa nödvändiga baser
för stabil identitet eller att fungera i sociala sammanhang. Tvärtom, nomadens medvetenhet
kännetecknas av att inte anta någon identitet permanent. En nomad genomkorsar och gör de
anknytningar hon behöver för att överleva, men tar aldrig på sig en fix identitet. Det innebär
rörlighet och vägran att bli fast i manligt konstruerade metoder (Ritt 2004:6f).
Riktig demokrati och jämställdhet i akademin kräver att den släpper in flera sorters människor (än
män) på fler positioner; andra idéer skapar förutsättningar för förändring av den traditionella
akademiska kulturen. För att detta ska kunna åstadkommas krävs att makt restruktureras och
omfördelas, vilket bara kan ske om flera sorters människor kommer in i systemet och stannar där och
tar poster med makt. Genomgripande förändring kommer inte att kunna äga rum förrän det
traditionella mönstret inte längre upprepas.
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DEL 3. AKKA DELTAGARNAS HEMLÄXOR
A. KONKRETA FÖRSLAG OCH IDÉER FÖR VERKSAMHETEN VID LUNDS
UNIVERSITET

1. DET INOFFICIELLA LEDARSKAPET
Eva Wiberg Språk- och litteraturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet

Några synpunkter på ledningsstrukturen vid Lunds universitet
Område Humaniora och Teologi har haft fem deltagare i AKKA, men endast två har hittills kunnat
avge den rapport som kursdeltagandet förde med sig. Jag är den tredje som långt om länge inkommer
med en redogörelse, låt vara mycket modest i jämförelse med de andra. Det måste anses vara
symptomatiskt vi som haft problem att fullfölja åtagandet inom kursen består av två professorer (en
f.d. prefekt, en ledare för ett centrum) och en docent (prefekt), alla tre inblandade i olika uppdrag på
fakultetsnivå. Vi mäktar alltså inte med är att inkomma med en rapport. Jämställdhetspolicyn inom
LU gör att kvinnor som redan nått en position utnyttjas maximalt i olika sammanhang, eftersom vi
fortfarande är så få. Hur ska vi då kunna förändra den situation som råder idag? Nedan följer några
punkter som jag anser bör lyftas fram i diskussionen.
Principer för universitetets ledning
Som ledare för en sektion med 300 anställda och 3000 studenter anser jag att det är viktigt att ha
överblick över den organisation som beslutar om medelstilldelning och som utfärdar policybeslut i
frågor som rör både verksamheten och administrationen. AKKA har fokuserat på områdesnivån, men
vi diskuterade inte någon större utsträckning universitetsledningen, som ju stödjer
jämställdhetsarbetet, och som har en kvinnlig prorektor och en kvinnlig vicerektor. Prorektorn Anne
Numhauser deltog vid ett tillfälle för att diskutera fakulteten ur universitetsledningens perspektiv och
ge dess syn på fakultetsnivån, men det hade varit intressant att höra hur prorektorn och vicerektorn
uppfattade sina möjligheter att påverka inom universitets ledning. En diskussion kring dekanrådets
roll sett från dessa båda företrädares perspektiv hade varit av vikt för oss som kommer att ha kontakt
med ledningen för LU. Trots att instruktionerna inför ”hemläxan” koncentrerade sig på fakulteten,
hade en diskussion om den struktur som är ovanför fakultetsnivån varit värdefull.
Jämställdhetsaspekten inom dekanrådet
Dekanrådet är en församling som inte verkar existera på LU:s hemsidor, annat än i form av enstaka
benämningar i strategiska planer och handlingsplaner, som nu senast i tids- och handlingsplanen för
Bologna och i ”rektor har ordet”. Söker man på ledordet ”dekanråd” i schemat för LU:s organisation
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på hemsidan finns denna gruppering inte med, trots att den har kommit att utvecklas till en
plattform där de beslut som formellt fattas av rektor eller av styrelsen diskuteras och förankras. Man
skapar alltså legitimitet för beslut genom dekanrådet, men dess möten protokollförs inte, och inga
minnesanteckningar förs. Däremot skickas en ärendelista till berörda parter och till universitetets
kanslier, allt enligt akademisekreteraren Hans Modig, vars värdefulla kommentarer jag har försökt
återge här. Dekanrådet har ingen formell beslutsrätt, men dess påverkan på universitetsledningens
förslag till beslut verkar vara tämligen stor, varför jag tror att en öppen diskussion om dess informella
makt är av vikt.
I uppföljningsrapporten till Lunds universitets strategiska plan för 2002-2006 (2005-08-26) påpekas
i punkt 18 ur de såkallade ”att-satserna” att man ska verka får att pröva nya former för samråd och
diskussioner för att vitalisera den inre demokratin. Som åtgärd nämns att ”prefektmöten och
dekanråd, i vilka också studeranderepresentanter finns, har initierats”. Dekanrådet har kommit att få
ett stort inflytande på de beslut som fattas på rektorsnivå och i universitetets styrelse. Dekanrådet har
efterhand utvidgats till att utöver de åtta dekanerna för LU:s områden och ledningsgruppen (rektor,
prorektor och vicerektorerna, samt förvaltningschefen) omfatta även ”ansvarig” för Campus
Helsingborg, samt studeranderepresentanter. Rektor informerar sig också vid möten med
universitetets prefekter, men antalet prefekter som brukar närvara är så stort att en verklig diskussion
sällan uppstår. Diskussionerna vid dessa möten tenderar att karakteriseras av en något ensidig
kommunikation, medan dekanrådets mer hanterbara storlek och informella struktur skapar en
kreativitet i diskussionen kring viktiga frågor.
Område Humaniora och Teologi (område HT) är ett av LU:s största områden, något som ofta glöms
bort när man diskuterar dekanrollen inom LU. Alla områden är representerade i dekanrådet med en
verksamhetsföreträdare, men de nio dekanerna representerar högst ojämlika områden, både
storleksmässigt och innehållsmässigt. Den ojämna fördelningen på områden baserar sig på en
uppdelning som skapats när universitetet var organiserat efter en annan samhällsstruktur. Detta
återspeglar sig på de beslutande eller beredande organ som har möjligheter att påverka den strategiska
planeringen och medelsfördelningen.
En ojämn uppdelning finns också inom område HT, där teologiska fakulteten har en särställning,
trots att denna fakultet, tillika sektion är så mycket mindre än de andra båda (den historiskfilosofiska sektionen och den språk- och litteraturvetenskapliga). Verksamhetsmässigt är förhållandet
40% för vardera humanistiska sektionerna och 20% för CTR. HT:s sektionsuppdelning är oklar för
de flesta, vilket återspeglades i artikeln med titeln ”två nya dekaner vid årsskiftet” (LUM nr 9, 2005:
6-7). Läsaren har svårt att förstå relationerna mellan områdets sektioner. Så ges beteckningen dekan
åt den tillträdande dekanen Werner Jeanrond, medan Greger Andersson, dekan för historiskfilosofiska sektionen, tillika fakulteten, och jag själv, dekan för språk- och litteraturvetenskapliga
sektionen/fakulteten, betecknas som prodekaner. Till vem vi båda är prodekaner är oklart, lika oklart
som förhållandet till områdesordföranden är när det gäller CTR:s dekan. I verkligheten är vi alla tre
dekaner för våra specifika sektioner, med allt vad därtill hör av ansvar, och därför är det synd att den
enda nya kvinnan som faktiskt blir dekan vid LU kallas för prodekan. Förstasidans rubrik ”Kvinnor
blev ”bara” prodekaner” återspeglar alltså inte verkligheten. Jag uppfattade det som att LUM:s
artikelserie kring dekanvalen såg representationen i dekanrådet som värdemätare för jämställdhet i
LU:s ledning. Om sektionsdekanerna hade fått delta i dekanrådet hade den kvinnliga
representationen bland dekanerna dubblerats (rektor för LTH är enda kvinna bland dekanerna).
Under innevarande mandatperiod vore det bra om en diskussion kring representationen i bland
annat dekanrådet kom igång.
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Åtgärder för att förbättra jämställdheten i ledande positioner vid Lunds universitet
Erika Appelros utgår i sin utmärkta rapport från att åtgärderna för att öka andelen kvinnor i ledande
ställning vid LU bör ligga på ett strukturellt plan i stället för på individplan, eftersom det finns
strukturella hinder som omöjliggör många kvinnors försök eller önskningar om att nå en ledande
position. Jag är helt övertygad om att Erika har rätt, även om jag tror att vi i dagsläget också behöver
några goda exempel på lyckade satsningar på kvinnliga chefer. Det är helt enkelt för få som har nått
en högre position. Prefektnivån domineras av män, på dekannivån finns enbart två kvinnor. Vid
samtliga val på fakultetsnivå under föregående år såg man till att besätta positionerna som prodekaner
med mera med kvinnor. Varför blev det inte fler kvinnliga dekaner, kan man fråga sig? I olika
sammanhang har det sagts att de kvinnor som blev prodekaner behöver få erfarenhet och att de under
innevarande mandatperiod ska kunna ”lära sig” leda. Jag frågar mig hur man kan veta att dessa
kvinnor inte var tillräckligt kompetenta i nuläget? Vem sätter måttstocken? Vad kan göras för att
ändra på en sådan nedlåtande inställning. Varför hör vi aldrig att männen behöver få erfarenhet
innan de blir betrodda med ledningsuppdrag? Antagligen för att man tolererar att mer eller mindre
medelmåttiga män får uppdragen. När vi kommit dithän att också medelmåttiga kvinnor kan få
ledande positioner har jämställdheten nått sitt mål. Som det är nu måste de kvinnor som ska komma
ifråga slå knut på sig själv för att övertyga valberedningar och dem som tillsätter valberedningarna.
Hur ska vi få fler kvinnor i dekanpositioner eller ledningsuppdrag på fakultets- och institutionsnivå?
Ett sätt är att ge den adekvata administrativa hjälp som underlättar arbetet för dem som befinner sig i
ledarposition. Som det är idag tillbringar alltför många ledare inom LU sin tid till att sköta
administrativa göromål såsom sammanställningar, faktautredningar, remissvarsförfattanden på egen
hand. Grovjobbet kunde mycket väl utföras av en tjänsteman. Ett konkret förslag är att tillsätta ett
antal högt kvalificerade administratörer allt i enlighet med de direktiv som excellensprojektet ger.
Kompetenta administrativa chefer borde kunna underlätta arbetet för ledarna, så att de kan ägna sig
åt att driva verksamhetsfrågor och inte förlora energi i administrativa formalia. Med tanke på
kvinnors ofta omskrivna benägenhet att inte begära hjälp från andra när arbetet hopar sig, borde
adekvat administrativ hjälp kunna underlätta det dagliga arbetet, men också minska de personliga
bekymmer som kvinnor med familj ofta finner frustrerande. Ge med andra ord en förbättrad
administrativ organisation kring de kvinnliga ledarna, så kommer vi också i högre grad att ta på oss
ledningsuppdragen. (Se Erika Appelros utmärkta diskussion om kvinnors arbetsbörda).
Ett annat sätt att göra ledarskapet attraktivt för kvinnor är att ge dem möjlighet till att kunna skjuta
eventuell forskningstid framför sig, så att de inte går miste om värdefull tid för meritering. För många
är just forskningstiden något som ses som en av de största anledningarna till att tacka nej till uppdrag.
Varför minska chanserna att meritera sig forskningsmässigt för att vara nyttig ”mamma” för
fakulteten? Utan särskilda incitament får vi inga fler kvinnor i ledningsposition.
Ett sista förslag är att ge nedsättning i tjänsten för den faktiska tid som läggs ner i nämnder och
nätverk. Idag ersätts ofta inte ledamotskapet på något sätt, inte ens i de enskilda ledamöternas
bemanningsplaner. Låt oss erkänna att det arbete som sker i administrativa ledningsuppdrag också är
värt att ges utrymme inom tjänsten. Det finns många andra förslag till hur jämställdhetsarbetet kan
förbättras; många av dessa har tagits upp vid våra möten i AKKA, men framför allt i de rapporter som
AKKA-medlemmarna lämnat in.
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En sista kommentar från mig rör det dagliga arbetet i nämnder och möten. I dessa måste vi bli
uppmärksamma på hur dominans ibland kan mätas i interaktionen mellan kvinnor och män.
Kvinnor som utsätts för ifrågasättanden av den egna kapaciteten, som t ex att ”arbetsbördan är för
stor för dig just nu” eller kommentarer av typen ”du ser lite trött ut, så det kanske är bäst att låta
Anders/Lasse osv. ta hand om ärendet”, måste återta kommandot, helst direkt. Oftast är det
emellertid först efter mötena som vi kommer på den perfekta repliken, vilket är helt mänskligt. Detta
drabbar män som kvinnor, men i sådana fall är det viktigt att vid nästa möte vända diskussionen till
att handla om hur ärendet eller frågan kommer att hanteras i nuläget för dem som fått uppdraget.
Det är extra graverande när någon i ledande position vänder förhandlingar eller diskussionsstunder
till personliga frågor om kvinnans kapacitet. Det är direkt kränkande att vid sammanträden bli
behandlad som en svag person, även om det i många fall handlar om kommentarer som sägs i all
välmening. Jag känner själv behovet av att memorera repliker som jag automatiskt kan ta till i dessa
situationer. Dialogträning i olika samtalssituationer kan kanske hjälpa de kvinnor som känner att de
har svårt att föra fram sina åsikter och få acceptans för dem i sammanträdessituationer.
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2. I INTERSEKTIONEN MELLAN ATT VARA LEDARE OCH ATT VARA
KVINNA VID LUNDS UNIVERSITET
Erica Appelros, Teologiska fakulteten, Lunds universitet
Problemet: för få kvinnor på ledande poster
Varför har vi så få kvinnor på ledande poster vid Lunds universitet? Och vad kan vi göra åt det?
Endast en av tio dekaner är t.ex. kvinna. Samtidigt är fler än hälften av nybörjarstudenterna kvinnor.
Tre möjliga skäl anges ofta till att det finns för få kvinnor på ledande ställning vid Lunds universitet:
1. Kvinnor tillfrågas inte tillräckligt ofta. Åtgärd: kompetenshöjning av valberedningarna.
2. Kvinnor finns inte tillgängliga att tillfråga i tillräckligt hög utsträckning. Åtgärd: tillse att
kvinnor som grupp får lika goda möjligheter som män att meritera sig vetenskapligt, för att
öka antalet kvinnliga professorer.
3. Kvinnor som tillfrågas tackar nej i alltför hög utsträckning. Åtgärd: förändra bilden och
villkoren för vad en akademisk ledare är.
Dessa tre skäl är inte isolerade från varandra och går i praktiken inte att skilja åt helt och hållet. För
analysens skull ska jag nu ändå diskutera dem i tur och ordning, men mer som olika aspekter av
samma problem än som olika problem.
Det är vanligt att man föreslår åtgärder på individplanet, där problemet tänks ligga hos kvinnorna:
”Kvinnor måste få mer självförtroende så att de syns och blir tillfrågade och så att de vågar tacka ja till
ledaruppdrag. Kvinnor måste prioritera sin forskning mer så att de kan meritera sig.”
Mina förslag till åtgärder ligger inte på ett individplan utan på ett strukturellt plan. Det är inte
kvinnorna det är fel på utan strukturerna skulle man förenklat kunna säga. Och för att vända på
kakan skulle man också kunna säga att det inte är enskilda illasinnade valberedningar eller chefer som
hindrar kvinnor från att få tillgång till ledande positioner. (Även om det säkert finns såväl kvinnor
med dåligt självförtroende som en och annan akademiker som är uttalade kvinnohatare.) Det är
inbyggda strukturella hinder (i form av t.ex. generella attityder, begreppsliga konstruktioner och
organisatoriska lösningar) som gör att kvinnor med självförtroende och vilja att satsa på att bli
meriterade och välvilliga jämställdhetssträvande universitetsledningar med förenade krafter ändå inte
lyckas få fram tillräckligt många kvinnor på ledande poster. Dessa strukturella svårigheter måste
uppmärksammas och oskadliggöras.
Orsaker och åtgärder 1: Kvinnor tillfrågas inte?
Rekryteringsprocessen innebär att mycket makt ligger hos valberedningarna.
Positionen som akademisk ledare är inget man själv söker, som man söker chefsjobb inom andra
branscher. Det är något man handplockas till och tillfrågas om, och därefter – om valberedningens
handplockning är tillräckligt väl kollegialt förankrad – väljs till av sina kollegor, och slutligen utses till
av Rektor eller annan högre makt – om det rör sig om en tillräckligt viktig position och om det
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kollegiala valet accepteras av de högre makterna. Med tanke på valberedningarnas centrala roll i
rekryteringsprocessen måste dessa utbildas och medvetandegöras om mångfaldens betydelse, om
genusrelevanta aspekter i rekryteringsprocessen samt om ledarrollens traditionella manlighet.
Mångfaldens betydelse har vi redan berört. Detta är kanske inte det stora problemet idag; många
valberedningar, för att inte säga de allra flesta, är mycket väl medvetna om problemet med att det
finns för få kvinnor i ledande position och att de har ett ansvar att se till att kvinnorna blir fler.
Lunds universitets högsta ledning har dessutom i årets valomgång satt stor press på valberedningarna
att föra fram kvinnliga kandidater.
Trots att vi kan utgå från att valberedningarna alltså i de flesta fall aktivt söker efter kvinnor kan det
ändå vara så – åtminstone i vissa fall – att en ökad genusmedvetenhet om själva rekryteringsprocessen
kan göra att förfrågningarna kan göras mer effektiva och få fler positiva svar – bland de få kvinnor
som överhuvudtaget finns att fråga. Man kan ju ställa en fråga på så många olika sätt. Man kan få den
man frågar att känna sig tillräcklig för uppgiften eller inte. Man kan låta förstå att den som tillfrågas
har kollegornas stöd, eller tvärtom. I synnerhet kvinnor kan tycka att sådana aspekter är viktiga.
I undersökningar av platsansökningsbrev visar det sig att kvinnor tenderar att undervärdera sin
kompetens och att uttrycka den i mer försiktiga ordalag än män, som tenderar att övervärdera den.
En kvinna som i en platsansökan säger sig tala lite tyska behärskar troligen språket bättre än en man
som säger sig tala flytande tyska. Det gäller för valberedningar att genomskåda sådana könstypiska
uttryckssätt och se förbi dem till den faktiska kompetensen. Det är inte alltid den som låter mest
säker som kan göra det bästa jobbet där säkerhet krävs. Kvinnor uppfattas av män, enligt andra
undersökningar om sammanträdesspråk, ofta i sitt språkbruk som osäkra, eftersom de uttrycker sig
mindre kategoriskt, uttrycker såväl påståenden som befallningar i frågeform, och infogar en mängd
s.k. tvekord, som nog, väl, kanske etc. i sitt tal. Detta betyder dock inte nödvändigtvis att hon är
osäker i sakfrågan utan det är troligare att hon söker återkoppling på det hon säger eftersom hon
anser det vara viktigt att få med de övriga i det hon säger. Det kvinnliga bekräftelsemönstret går
nämligen ut på att man bekräftar att man har hört och förstått vad den andre säger, menar och
känner, helt oavsett om man håller med eller inte. Det manliga bekräftelsemönstret bekräftar
däremot enbart det man håller med om. Så de s.k. osäkerhetsmarkeringarna ska snarare förstås som
en signal till åhörarna att ge förståelsebekräftelse än som en signal om att det föreligger en osäkerhet
om själva innehållet i det som sägs och att det är en sådan bekräftelse som efterfrågas. Som alltid är
sådana här kategoriseringar generaliseringar och enskilda män och kvinnor behöver inte alls befinna
sig inom dessa. Men det kan ändå vara bra för valberedningar som sitter i förberedande samtal med
potentiella kandidater att vara medveten om att sådana skillnader statistiskt sett uppträder.
Egentligen också en genusrelevant aspekt på rekryteringsprocessen är synen på ledarrollen som
valberedningarna bär med sig, och som styr vilka som kommer i fråga som potentiella ledare. Han
man en medveten eller omedveten bild av en ledare som den typiske manlige chefen, med vad som
brukar anses vara typiska manliga egenskaper, så leder det till att personer som avviker från mallen
inte ens kommer på fråga att tillfrågas. Vissa sorteras omedelbart bort som olämpliga av olika
anledningar – och det kan naturligtvis vara både män och kvinnor. Valberedningarna bör alltså
utbildas i moderna ledarskapsteorier som kullkastar den populära men nu föråldrade synen att en bra
ledare är handlingskraftig, stark, oberoende etc, och där ledarskap som begrepp kopplas ihop med
manlighet. Enligt nyare undersökningar ger en mjukare empatisk och mindre hierarkisk ledarstil
bättre resultat.
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En närbesläktad fråga är den känsliga frågan om hur man ska förstå kvinnor i maktposition, t.ex. i
valberedningar, som motarbetar andra kvinnor. Man kan förstå fenomenet utifrån synsättet på
kvinnor som ”gisslan”. När det slås fast t.ex. att man ska ha minst en kvinna i ledningen, eller man
måste ha minst 40% kvinnor i styrelsen, blir det tyvärr lätt så att detta i praktiken uppfattas, inte som
en nedre gräns utan också som en övre gräns. När kvinnan väl finns där, eller när de 40% är
uppnådda så finns det inte plats för fler kvinnor, hur kompetenta eller lämpliga de än är.
Normalfallet är en man och det krävs extra starka skäl för att man ska komma på tanken att leta efter
fler kvinnliga kandidater än minimikravet kräver. Detta kan bli en konsekvens om man poängterar
att man väljer kvinnor pga. att de är kvinnor och inte pga. deras personliga lämplighet. Och om det
inte anses finnas plats för fler än minimiantalet kvinnor så riskerar man att nya kvinnliga kandidater
uppfattas utgöra ett hot mot den kvinnliga gisslan som redan befinner sig bland de utvalda. Om hon
stöttar och verkar för fler kvinnor så gräver hon samtidigt sin egen grav eller minskar sina egna
framtida möjligheter.
Män tror ofta att kvinnor stöttar varandra och för fram varandra på samma sätt som män gör. Så är
dock inte alltid fallet pga ovanstående mekanismer. Det är därför viktigt att även män ser det som sin
angelägna uppgift att föra fram lovande kompetenta kvinnor till ledande positioner, och inte avstår
från detta i tron att det sköts av kvinnorna själva. Om en kvinna inte propagerar för en kvinnlig
kandidat behöver det inte betyda att kandidaten är dålig; det kan faktiskt vara tvärtom, och att hon
därmed utgör ett desto större hot. Dessa mekanismer är naturligtvis inte alltid medvetna, men är en
naturlig följd av att kvinnor som fungerar som ledare/valberedningsledamot(framtida ledare) tyvärr
gör detta i en allmän atmosfär som säger att ens existensberättigande i en ledningsgrupp etc ligger i
att man är den enda kvinnliga gisslan eller kvoten som formellt krävs. Skulle någon annan kvinna ta
platsen som den kvinnliga gisslan försvinner därmed också mitt eget existensberättigande.
För att vara en demokratisk process är valberedningarnas arbete ovanligt dolt och sällan ifrågasatt.
Det ska mycket till för att motkandidater ska föras fram. Mycket kohandel sker bakom kulisserna.
Kanske behövs en större genomskinlighet i valberedningarnas arbete. Kriterier på vad för slags
egenskaper man efterfrågar kan t.ex. offentliggöras. Sådana kriterier kan vara olika i olika situationer
– i kris behöver man andra ledare än i välgång – och kanske just därför kan det vara viktigt att
valberedningen klargör hur man har kommit fram till sina kriterier och därmed också sina
kandidater. Speciellt kan detta vara viktigt för att förebygga kritik och framtida underminering av de
valda ledarna på grund av misstanke om att de blivit kvoterade, dvs föreslagna enbart pga att de
tillhör ett underrepresenterat kön. Såväl män som kvinnor måste naturligtvis väljas utifrån sin
kompetens och det är därför viktigt att alla får möjlighet att kontrollera att den som väljs inte står
tillbaka i något avseende utifrån de egenskaper som efterfrågas.
Orsaker och åtgärder 2: Det finns inte tillräckligt många kvinnor att fråga
Förutsatt att vi eftersträvar lika många kvinnor som män i ledande ställning (rimligtvis borde ju lika
många ledarförmågor finnas bland kvinnor som bland män), och givet att man då traditionsenligt
helst ska vara professor, gäller att fler kvinnor måste bli professorer, dvs. kvinnor som grupp måste ges
(åtminstone) lika stor chans (eller kanske rättare sagt: inte fråntas chansen) till vetenskaplig
meritering som män som grupp har. När det visade sig att såväl ekonomiska som sociala faktorer var
ett hinder för arbetarklassen att få tillträde till högre utbildning arbetade man aktivt för att förändra
de ekonomiska och sociala villkoren (med exempelvis studielån för alla). Inte för att arbetarklassen
skulle få bättre villkor än övriga, men för att de inte skulle få sämre villkor. På samma sätt krävs idag
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åtgärder för att kompensera de svårigheter kvinnor möter idag i sin akademiska karriär. Homosociala
maktstrukturer på institutioner, manliga nätverk, bättre bemötande och bedömning av
forskningsresultat enbart pga kön m.fl. fördelar som män som grupp av tradition åtnjuter försätter
kvinnor i en sämre position.
Kvinnor måste då erbjudas andra kompenserande åtgärder (i väntan på att männens privilegierade
strukturer raseras eller blir könsinklusiva), vilket då inte behöver ses som diskriminerande gentemot
män. Åtgärderna bör inte gå ut på att det ska krävas mindre av kvinnor, utan att kvinnor ska
bedömas på lika villkor som män. Det är inte så att kvinnor ska kvoteras in på tjänster, men kanske
är det så att ansökningarna ska avkönas så att sakkunniga och lärarförslagsnämnder i möjligaste mån
bedömer kandidaterna utifrån meriter snarare än utifrån kön. (Detta är säkert i det närmaste omöjligt
att praktiskt åstadkomma, men jag vill ändå visa på den riktning specifika åtgärder bör ta).
Kvinnor söker inte tjänster
Problemet är att kvinnor i akademin i sin inledande karriär, från att ha varit mer än hälften av
grundutbildningsstudenterna och ca 40% av doktoranderna, som lektorer eller forskarassistenter är
färre än männen i samma skede i sin karriär. Och sedan sjunker siffrorna än mer drastiskt när det
gäller professorer, där ju endast 14% är kvinnor. Varför blir det så? Personalenheten har utvärderat
den nya anställningsförordningens tillämpning och funnit bl.a. följande:
230 utlysta anställningar har behandlats under den aktuella perioden om drygt 3 år. Mer än hälften är
lektorat och en fjärdedel är professurer. Nästan 40% av samtliga anställningar och nästan 50% av
lektoraten finns inom LTH. Område N, M och HT svarar för ungefär15% vardera, där HT har något
flera anställningar än N och M. I samtliga fall är andelen lektorat större än andelen professurer.
Är antalet handlagda ärenden normalt? Någon jämförbar statistik har inte funnits tillgänglig men inom
arbetsgruppen har representanter för resp område bedömt att tillsättningarna inom LTH och N varit
färre, sammanhängande med befordringsreformen. Inom S och HT har däremot något fler anställningar
varit aktuella. Det sammantagna antalet torde därför vara ungefär normalt.
Knappt hälften av alla professurer och lektorat har över huvud taget inte sökts av kvinnor. Ungefär var
femte anställning som forskarassistent saknar också kvinnliga sökande. Totalt har 190 utlysta
anställningar (83%) tillsatts. Tillsättningen av 17 professurer eller lektorat (9%) har avbrutits.
Resterande andel har inte hunnit färdigbehandlas inom perioden. Arbetsgruppen har inte funnit någon
uppgift om normal andel avbrutna anställningar. Strävan bör förstås vara att minimera avbrytande.
Drygt var fjärde anställd är kvinna. Störst är andelen på anställning som forskarassistent och lägst på
professurer. Kvinnor anställs inte i riktigt samma utsträckning som de söker anställningar.

Ur Personalenhetens rapport ”Uppföljning
anställningsförordningens tre första år”, sept 2003.

av

arbetet

i

lärarförslagsnämnderna

under

Färre kvinnor än män söker alltså tjänster vid universitetet. Det verkar som att kvinnor sållar ut sig
själva redan innan lärarförslagsnämnden får chansen att göra det. Allmänna undersökningar från
arbetslivet visar att kvinnor ställer högre krav på sig själva innan de söker ett arbete. Män tenderar att
slänga in en ansökan även om de inte uppfyller alla krav. ”Går det så går det”. Och ibland så går det
ju… Och går det inte så har männen fått en större erfarenhet av ansökningsförfarandet och kan
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skriva en bättre ansökan nästa gång. Det andra vi kan utläsa av rapporten är att i proportion till
antalet sökande män och kvinnor så får män oftare anställning. Det leder till ytterligare en minskning
av antalet kvinnor. Det står dock inte exakt hur stor denna avvikelse är, som tyder på ett
diskriminerande förfarande. Akademin är ju inte främmande för att sådan diskriminering sker, vilket
visades med all önskvärd tydlighet av avslöjandet av en forskningsfinansiärs vitt skilda krav på
manliga respektive kvinnliga sökandes meriter och publikationer. Man krävde mycket mer av en
kvinnlig sökande i merithänseende för att hon skulle hamna på samma nivå som en manlig sökande.
Kanske bör kvinnor i högre utsträckning faktiskt uppmanas att söka tjänster de annars inte skulle ha
kommit på tanken att söka. Vem ska uppmana dem? Inte prefekten, för prefekter och dekaner kan ha
andra intressen i tjänstetillsättningar. Kan man på tjänstemannasidan, personalenheten el. liknande ta
ett informationsansvar? Risken om en uppmaning från officiellt håll att söka tjänster bara riktas till
kvinnor är dock att det uppfattas som diskriminerande gentemot män och det vore olyckligt.
Dessutom vore säkert många män betjänta av en liknande uppmaning. Därför är väl det allra bästa
om uppmuntran sker inom nätverk. Sådana kvinnor som är engagerade i ett mentorsprogram kan
uppmanas av sina mentorer, som då bör hålla sig à jour med utlysningar vid Lunds universitet och
naturligtvis även runt om i landet och internationellt. Den akademiska rörligheten är något
eftersträvansvärt i sig, och om inte det är nog så kan den också leda till att kvinnor återvänder till
Lund i ett senare skede av sin karriär. Vad universitetet kan göra – förutom att utvärdera
lärarförslagsnämndernas arbete och tillämpning av jämställdhetsaspekten – är då att ge de bästa
möjliga förutsättningarna för kvinnliga nätverk och mentorssammansättningar, så kan detta ge
utdelning i form av att fler kvinnor uppmuntras till att söka tjänster och befordringar. Vilket i sin tur
torde leda till att fler kvinnor blir tillgängliga för högre ledarpositioner.
Mindre tid till forskning
Kvinnors benägenhet att ha vilja ha mer på fötterna innan man söker tjänster och befordringar kan
dock endast utgöra en marginell förklaring till varför kvinnor inte befordras i samma utsträckning
som män och inte uppnår docentkompetens lika fort som män. För att bli docent eller professor
ligger tyngdpunkten på att man ska ha meriterat sig vetenskapligt, man ska ha publicerat sig och ha
utfört självständig och originell forskning, samt varit verksam som vetenskaplig ledare i handledning
av doktorander (för professorsbefordran). För detta krävs tid och förmåga. Om vi bortser från det
möjliga svaret att kvinnor inte meriterar sig lika fort som män eftersom de inte är lika intelligenta
som män (vilket motbevisas av doktorandtiden och grundutbildningstiden, där kvinnor presterar
bättre och effektivare än män), så återstår svaret att postdoktorala kvinnor har mindre tid att ägna åt
forskning än män. Vad kan det bero på?
En anledning till att kvinnor inte meriterar sig vetenskapligt lika fort som män har föreslagits vara att
kvinnor har lätt för att ta på sig ansvaret för institutionens ”sociala kitt”, dvs hon ställer upp för den
som behöver prata, hon kokar kaffe, hon samlar in pengar till födelsedagar, hon ställer upp om det
fattas folk i undervisningen och kan ta på sig att skriva protokollet eller skicka ut pappren, eller ta
reda på saker. Män är mycket bättre på att säga nej och prioritera sin forskning. Detta sammantaget
med kvinnors tendens att göra sitt arbete mer noga leder till att kvinnor får mycket mindre tid att
ägna åt sin forskning än män. Problemet med detta svar, som dock kan utgöra en del av det totala
svaret, är att det lägger hela ansvaret på kvinnan själv. Hon borde inte vara så snäll och säga ja till allt.
Det är, menar jag, att bortse från de strukturella skälen till att kvinnor får mindre tid till forskning än
män.

45

46

För att forska behöver man tid. En lektor har i många fall 80 % undervisning och 20% ”forskning
och kompetensutveckling”, dvs dessa 20% ska rymma allt som inte är undervisning. (Vid en del
institutioner är det möjligt att man bättre följer arbetstidsavtalet som säger att en lektor ska som mest
ägna 70% åt undervisning och som minst 20% åt forskning, eller i värsta fall är man sämre på att
följa det och en lektor kan få ägna sig heltid åt undervisning.) En lektorstjänst i sig innehåller alltså
inte så mycket tid till forskning om man inte har extra forskningspengar från externa finansiärer.
Men också denna lilla tid kan naggas rejält i kanten av andra arbetsuppgifter som också ska rymmas
inom dessa 20%. I alla arbetsgrupper, nämnder, sakkunnighetsgrupper, betygsnämnder, kommittéer
etc. ska det vara jämn könsfördelning, eller åtminstone ska det finnas en kvinna med. Finns det då
fler män än kvinnor vid arbetsplatsen eller i ämnet säger enkel matematik att varje enskild kvinna
kommer att sitta i fler arbetsgrupper, fler betygsnämnder och få fler sakkunnighetsuppdrag etc. än
vad varje enskild man kommer att belastas med. Att exempelvis sitta i betygsnämnden vid en
avhandling i Lunds universitet bokförs med noll timmar i personalplanen, sådana uppdrag tänks ingå
i den allmänna potten för ”forskning och kompetensutveckling”. Och det kanske är rimligt om det
sker någon enstaka gång, som det kanske traditionsenligt har varit fallet för män. Men om det bara
finns en eller ett par kvinnor i ett ämne kommer dessa kvinnor att sitta i var och varannan
betygsnämnd, kanske flera gånger per termin – och då spräcks snabbt tidsramarna för den allmänna
potten för ”forskning och kompetensutveckling”, medan männen fortsätter att kunna hantera
betygsnämndsdeltagande i marginalen. När detta kombineras med lika pockande krav från
institutionsledning, fakultets-, områdes- och universitetsnivå om deltagande i olika grupper,
nämnder, kurser, etc. plus förfrågningar från utanför Lunds universitet såväl från akademin som
rörande tredje uppgiften spräcks ännu fortare såväl forskningstid som fritid. Man säger inte nej till
vetenskapliga uppdrag utan vidare, det ingår i den akademiska solidariteten att man ställer upp för
varandra och bedömer varandras arbeten. Men kvinnor har så smått börjat säga nej pga att de helt
enkelt inte har tid. Samtidigt kanske bara kvinnor som redan har nått långt i karriären har råd att
säga nej i sådana sammanhang.
Kompenserande åtgärder
Jag ser tre möjliga lösningsförslag: Man kan rucka på kravet om kvinnlig representation i alla
sammanhang (sakkunnigbedömningar och arbetsgrupper och nämnder av olika slag). Detta är dock
inte önskvärt ur jämställdhetssynpunkt. Att kvinnorna nu är så få att de blir överutnyttjade måste ses
som ett övergående skede som måste överbryggas på något annat sätt än att frångå
jämställdhetsprinciperna.
Man kan också se till att de manliga kollegorna får lika mycket att göra som de kvinnliga genom att
de i högre grad åläggs alla administrativa uppdrag där jämställdhetskravet inte kräver en kvinna, och
inte tillåts slippa undan med att säga nej. Detta skulle ge män och kvinnor lika dåliga förutsättningar
för forskning, och är inte heller ett riktigt lyckat lösningsförslag. Det bör i så fall åtminstone
kombineras med följande förslag.
Man kan slutligen välja att ge ordentligt med tidsersättning för olika uppdrag och uppgifter så att
kvinnorna i realiteten inte går miste om sin forskningstid. Och det är denna lösning jag skulle vilja
förespråka. Den har också fördelen att den inte särbehandlar kvinnor utan är en allmän åtgärd som
gäller både män och kvinnor. Alternativt, om det gäller uppdrag från andra universitet och högskolor,
så bör arvodena ligga på en nivå som motsvarar den reella tidsåtgången, så att man med hjälp av
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ersättningen kan köpa sig annan arbetsunderlättning, som t.ex. städhjälp eller barnvakt, och på så sätt
ändå kan freda tid för forskning. Universiteten och högskolorna bör också undersöka om det inte
kunde göras administrativt möjligt att för de medarbetare som så önskar få räkna in sådana
interakademiska uppdrag i sin arbetstid – det är inte alla som önskar övertid, även om den genererar
ersättning.
Om kvinnor i realiteten lägger ner tre eller fyra gånger så mycket tid som sina manliga kollegor åt
akademiska och vetenskapliga uppdrag av olika slag måste hon rimligtvis också kompenseras för detta
i form av nedsatt undervisning. Rimliga schabloner (inte symboliska eller nominella schabloner) för
olika uppdrag är en förutsättning för att kvinnor (och andra duktiga akademiker) inte ska
överutnyttjas och fråntas chansen till vetenskaplig meritering. Detta kostar naturligtvis pengar för
universitetet. Men arbete kostar pengar. Det är få branscher där arbetstagarna arbetar ideellt och
universitetet kanske måste inse att den tiden är över för universitetets del. Det ryms inte hur mycket
som helst inom en allmän pott för forskning och kompetensutveckling. Man skulle kunna räkna på
hur mycket det är rimligt att var och en bör räkna med att ställa upp med ”inom marginalen” – t.ex.
en betygsnämnd om året, ett par arbetsgrupper, etc. – detta naturligtvis i samråd med fackliga
organisationer. Men allt utöver det måste då ges faktisk arbetstidsnedsättning av andra uppgifter,
vanligtvis undervisning. Eller i värsta fall kompenseras i form av övertid som sedan kan tas ut som
sammanhängande forskningstid vid ett senare tillfälle.
Om universitetet menar allvar med sin strävan efter att få fler kvinnor i ledande position måste man
ta detta problem på största allvar. De få kvinnor som finns är ofta så eftersökta att de inte hinner med
egen forskning och inte kan meritera sig och alltså inte blir valbara till ledande positioner; eller så blir
de utbrända och överarbetade så att de inte orkar ta på sig ledande positioner när de tillfrågas.
Åtgärderna bör utföras på central nivå
Jag tror det är lämpligt att åtgärder som syftar till att komma tillrätta med detta problem genomdrivs
på universitetsnivå eller möjligen områdesnivå, och inte på institutionsnivå. Institutionerna kan ha
svårt att i ett pressat ekonomiskt läge prioritera universitetsövergripande mål om jämställdhet.
Institutionsledningarna kan istället välja att inte medge timnedsättning för olika uppdrag utan istället
förlägga ansvaret hos den enskilde anställde som får rådet att tacka nej till uppdragen om han eller
hon inte orkar med dem. Detta innebär att man blundar för problemet, förnekar att det är en
strukturell jämställdhetsfråga och istället skuldbelägger individen som ställs inför valet att slita ut sig
och försumma sin forskning eller ses som en svagare individ som inte orkar med vad en akademiker
ska orka med. Man ser inte det strukturella problemet att kvinnor som grupp i högre grad än män
(jag talar fortfarande inte om enskilda kvinnor och män – det finns givetvis kvinnor som aldrig
tillfrågas och män som får slita ont) tvingas ägna tid åt andra aktiviteter än den egna forskningen.
Om kvinnorna på den egna institutionen tackar nej till alla sådana uppdrag förlorar ju inte
institutionen något på detta och kan dessutom utnyttja kvinnorna fullt ut i undervisningen.
Institutionsledningen har därför inget eget incitament att genomdriva en sådan här åtgärd. Men
universitetet som helhet kommer att förlora om alla skulle vägra att ta på sig uppdrag som inte räknas
fullt ut som timmar inom tjänsten. Då skulle systemet kollapsa; tjänster skulle inte kunna tillsättas,
disputationer skulle inte kunna genomföras, åtgärdsgrupper mot sexuella trakasserier skulle få läggas
ner, mm. Därför är det universitetet som helhet som måste ange rimliga schabloner och se till att
institutionerna medger reell tid för olika typer av uppdrag. Det är också ur ett rättviseperspektiv
viktigt att det inte beror på vilken fakultet eller vilken institution en person tillhör vilka arbetsvillkor
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han eller hon får, såsom i mångt och mycket är fallet idag. Med tanke på att vi mer och mer bör gå
mot att se oss som tillhörande Lunds universitet i första hand och olika underavdelningar i andra
hand är det olyckligt om de olika nivåerna ger motstridiga budskap om vad som är viktigt samt om
de olika underavdelningarna ger olika villkor.
Det finns naturligtvis säkert områden och institutioner där kvinnor inte är i minoritet och inte
behöver överutnyttjas på det sätt jag just beskrivit; men ser man statistiskt på Lunds universitet så är
det de facto så att det finns färre kvinnor än män som är lektorer, docenter och professorer – i
sjunkande grad. Och för varje område där kvinnorna inte är i minoritet, så innebär det att det finns
andra områden där de är ännu färre än det statistiska genomsnittet för Lunds universitet.
Finansiering
Varifrån ska vi då ta pengarna till dessa åtgärder? Först måste påpekas att vi på sikt kommer att
förlora pengar på att inte införa åtgärderna. Detta i form av ökade sjukskrivningar pga utbrändhet, i
synnerhet bland kvinnor. Eller i form av verkningslösa rekryteringskampanjer riktade mot kvinnor
som ännu inte finns. Eller i form av ett minskat studentunderlag om studenterna förlorar förtroendet
för en ojämställd organisation. Excellensprojektet och liknande rationaliseringar kan generera medel.
En rationalisering av tjänstetillsättningar och sakkunnigförfaranden kan ev. minska behovet något av
den här typen av tidskrävande uppdrag. Samtidigt ökar dock behovet i takt med att andelen
forskning som finansieras via ansökningar som måste bedömas ökar. Sådana medel som redan är
öronmärkta för satsning på kvinnor kan ev komma ifråga – dock är ju inte åtgärden riktad direkt till
kvinnor. En rationalisering av undervisningsstrukturen som förhoppningsvis genomförs i samband
med Bologna kan frigöra tid, dock medför detta ev. samtidigt minskade inkomster med färre
studenter. Det är väl som det mesta en fråga om prioritering. Om någonting måste göras för att inte
konsekvenserna ska bli ännu värre och kosta ännu mer, så får man helt enkelt göra omfördelningar så
att medel finns.
Orsaker och åtgärder 3: Kvinnor tackar nej när de tillfrågas
Alltför många av de kvinnor som faktiskt finns att fråga tackar nej till att bli den typen av akademisk
ledare som vi idag har. Men även många män tackar nej. Detta implicerar att det är något fel med
ledarrollens innehåll. Det verkar uppenbarligen vara så att valberedningar mm inte medvetet
prioriterar män utan aktivt söker efter kvinnor. När det då inte finns så många kvinnor att välja
mellan blir det genast kännbart om dessa tackar nej i samma (eller eventuellt högre) utsträckning som
män gör. När män tackar nej så finns det fler att gå vidare till och fråga. När kvinnor tackar nej
konstaterar man ofta att kvinnor inte vill ha ledarroller. Men det finns alltså både kvinnor och män
som inte vill bli ledare, så som situationen för ledare ser ut idag, även om det bland männen alltid
finns tillräckligt många som ställer upp för att fylla leden. Det borde dock vara ett lika stort problem
med att ”män vill inte bli ledare” som att kvinnor inte vill det. Det borde föranleda en granskning av
ledarrollen, dess förutsättningar och attityderna gentemot den inom universitetet.
Det är oklart om kvinnor i högre grad än män tackar nej till ledaruppdrag. Funnes det lika många
valbara män som kvinnor kan jag tänka mig som möjligt att en något större del av kvinnorna än
männen ändå skulle tacka nej pga antingen a) ojämställda könsfördelningar av arbetet med hem och
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barn, eller b) att den önskade ledarrollen upplevs som modellerad på vad som uppfattas som typiskt
manliga egenskaper.
Ojämställda hem- och familjeförhållanden
Det är ett välkänt faktum att svenska unga par som lever i ett något så när jämställt förhållande halkar
in i traditionella könsmönster när första barnet kommer. Kvinnan blir den omvårdande, den som
halkar efter i löneutveckling, karriär och självständighet. Mannen blir den som arbetar heltid, gör
karriär och tjänar mest pengar. I många familjer ligger huvudansvaret för hem och barn hos kvinnan,
även bland akademiker – även om det säkerligen också finns familjer där så inte alls är fallet, utan där
man delar lika på hemarbetet och ansvaret för barnen. Det är dessutom så att merparten av Sveriges
ensamstående föräldrar med huvudsakligt vardagsansvar för barnen är kvinnor. Detta gäller även
kvinnor inom akademin. Och om det är kvinnans ensamma ansvar (oavsett om hon lever ensam eller
med man) att hämta på dagis, vara hemma när barnen blir sjuka, tvätta, handla, laga mat, ständigt ha
telefonjour för att tala om var fiskgratängen står, ha dåligt samvete för att hon inte är närvarande,
eller ansvara för att ordna barnvakt för kvällssammanträden eller konferensresor, så påverkar det
givetvis hennes bedömning av att klara av ett ledaruppdrag om hon blir tillfrågad att ställa upp som
kandidat för en ledande position. Eventuella ojämställda hem- och familjeförhållanden är dock inte
någonting som universitetet kan göra något åt, utan det är en fråga för samhället i stort.
Vad man däremot kan göra är att faktiskt acceptera att det förhåller sig på detta sätt – oavsett om
man tycker det är önskvärt eller inte – och anpassa förutsättningarna för ledarrollen och attityden till
ledarrollen så att den inte blir extra besvärlig för dem som är i en sådan situation att de har ensamt
familjeansvar. En sådan anpassning kommer alla familjeansvariga till godo, vare sig de är män eller
kvinnor, och oavsett om ensamheten beror på faktisk avsaknad av partner eller på ojämställda
förhållanden inom ett förhållande. En ledare behöver t.ex. inte vara en person som sitter i
förhandlingar natten igenom, eller sitter på sammanträden till åtta varje kväll. Man kan istället
resonera utifrån att man fattar bättre beslut med ordentligt med sömn och att sammanträden kan
effektiviseras och minimeras… När det gäller de praktiska förutsättningarna vill jag inte
nödvändigtvis gå så långt som att erbjuda städhjälp åt högre chefer. Men kanske kunde exempelvis
kostnader för nödvändig barnpassning vid resor och kvällsarbete bli lika naturligt att ersätta som att
man får traktamente för att man måste äta (gäller t.ex. ensamstående föräldrar som kan få ganska
dryga utgifter pga detta).
Problematisk ledarroll
För att fler kvinnor (och fler av bägge könen!) ska känna sig attraherade av att bli ledare måste kanske
också ledarens status, arbetsvillkor och funktioner förändras. Det är dock svårt, om inte omöjligt, att
specificera hur exakt ledarrollen ska se ut för att attrahera kvinnor. Kvinnor är ju också individer som
inte kan passas in i en enda roll, likaväl som inte alla män trivs med den s.k. manliga ledarrollen. Jag
får här istället hänvisa till den uppsjö av litteratur kring ledarrollen som finns, och som diskuterar s.k.
kvinnliga respektive manliga egenskaper och dessas relevans för att kunna vara en god ledare.
Vad jag istället vill ta fasta på här är själva öppenheten för förändring i någon riktning
överhuvudtaget. Om ledarrollen vid Lunds universitet ska ha en chans att förändras i och med att fler
kvinnor intar ledande positioner måste det finnas en stor öppenhet för förändring från
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institutionernas och fakulteternas sida; det måste finnas en vilja att acceptera olika utformningar av
ledarrollen utifrån varje enskild ledares behov och uttryckssätt. Finns inte denna beredvillighet är
risken stor att de kvinnor som blir ledare anpassar sig till rådande ”manliga” ledarskapsideal och att
de som inte gör detta tvingas avgå (antingen pga yttre tryck, eller pga att man själv upplever att man
inte fungerar i organisationen), och att många kvinnor väljer att aldrig gå in i ledarrollen. Ensamma
individer som själva försöker förändra ledarrollen riskerar att knäckas om inte organisationen och
kollegorna är villiga att också förändras.
Universitetet behöver inte lansera en ny ledarroll, fix och färdig, och med tydliga kvinnliga drag för
att få fler kvinnor att ta på sig ledarroller. Jag tror det kan räcka om universitetet signalerar tillräckligt
klart och tydligt att man i praktiken är beredd att acceptera och stötta annorlunda lösningar för
ledarskapsrollen. Det skulle ge fler frimodighet att tacka ja till ledaruppdrag. Och det tvingar inte in
människor i förutbestämda könsmönster. Bara för att man är kvinna är det t.ex. inte säkert att man är
bra på att trösta ledsna medarbetare. Våra behov av stödfunktioner kommer att se olika ut beroende
på våra individuella förutsättningar, inte beroende på vårt kön.
Redan i diskussionen kring vem som kan komma i fråga för en ledarposition bör man väcka tanken
om vilket slags ledarskap just denna person skulle kunna bidra med. I samtalet med kandidaten bör
man fråga kandidaten hur han eller hon skulle vilja utforma sitt ledarskap och man bör dessutom
explicit föreslå och erbjuda olika sorters lösningar för att visa att det finns en öppenhet. Det är ju
dessutom valberedningen med erfarenheter av ledning och vad det finns behov av som är i en
position att förutse vad kandidaten eventuellt kommer att ställas inför för svårigheter. Det är då deras
ansvar att påpeka detta, föreslå stödfunktioner och samtidigt seriöst efterfråga kandidatens önskemål.
Min vision är att såväl män och kvinnor ska kunna fungera som mänskliga ledare, inte nödvändigtvis
kvinnliga eller manliga. Som människor är vi olika och dessa våra olikheter bör tillvaratas av
universitetet för att få ett så fungerande och mångsidigt ledarskap som möjligt. Inte på individnivå,
men i ett större perspektiv kommer det nog att visa sig att våra mänskliga olikheter med avseende på
våra egenskaper innehåller både vad vi nu kallar manliga, hårda egenskaper och kvinnliga, mjuka
egenskaper, men att dessa i praktiken kan kombineras på ett flertal sätt. Några olika optimala
kombinationssätt kanske på sikt utkristalliseras så att vi får nya ledarskapsideal.
Dessa båda åtgärder tror jag är tillräckliga för att öka ja-frekvensen hos tillfrågade kvinnliga
presumtiva ledarkandidater: genomför nödvändiga praktiska förändringar i ledarskapets
förutsättningar, så att dessa blir mer mänskliga, samt visa en öppenhet, förväntan och beredskap för
individuella utformningar av ledarrollen, inklusive erbjudande av de resurser och praktiska stöd som
däri efterfrågas.
Ledarstilar
Det kollegiala ledarskapet borde, åtminstone enligt vissa teorier, passa kvinnor ypperligt. Kvinnor
sägs vara bra på platta strukturer med nätverk snarare än hierarkier. Kvinnor, sägs det också, pekar
inte gärna med hela handen, utan samråder och tar informella beslut väl förankrade i konsensus. Det
kollegiala ledarskapet kräver just sådana förmågor att kunna lyssna in alla, kompromissa, låta besluten
komma underifrån snarare än ovanifrån, nå konsensus – och i ideala fall låta alla beslut gå denna väg.
Nu finns ju naturligt nog inte möjlighet att låta alla beslut gå denna något tungrodda och tidsödande
väg, utan fler och fler viktiga beslut måste fattas omedelbart, eller måste fattas trots att inte konsensus

50

51
har uppnåtts. Utvecklingen går mot att universitetet blir mer och mer likt ett företag, som i likhet
med sjukvård, post och andra samhälleliga institutioner som genomgår samma utveckling, tänks
drivas först och främst med ekonomiska förtecken. Om denna utveckling förstås i termer av en
minskad kollegialitet och en ökad auktoritär ledarskapsstil finns det risk för att kvinnor (utifrån
traditionellt könsrollstänkande) i ännu mindre grad än i dag kan komma att ses som lämpliga
ledarkandidater. Man skulle ev. kunna se det som ett slags backlash, att samtidigt som kvinnor så
smått är på väg in i ledande positioner så förändras ledarrollen till att göra det svårare för dem att ta
sig in? Eller också inte. Idag är man inom ledar- och managementforskningen medveten om behovet
av andra, mjukare kvaliteter även hos ledare som behöver fatta självständiga obekväma och
auktoritativa beslut.
Moderna ledarskapsteorier kullkastar den populära men nu föråldrade synen att en bra ledare är
handlingskraftig, stark, oberoende etc, och där ledarskap som begrepp kopplas ihop med manlighet.
Denna föråldrade syn innebär t.ex. att kvinnor som är ledare får stå ut med, och förväntas t.o.m.
uppfatta som en komplimang, kommentarer av typen ”Hon klarar av att leda utan att göra avkall på
sin kvinnlighet” (prova att byta ut mot han och manlighet…). Kvinnor som är ledare blir då
abnorma i något avseende i förhållande till sin kvinnlighet, medan männen är som fisken i vattnet.
Vår syn på vad ledarskap ska innebära är ju dock inget naturgivet, utan något som är socialt
konstruerat. Det innebär att kopplingen mellan manlighet och ledarskap går att bryta. Begreppet
ledarskap kan ges ett annat innehåll. Detta andra innehåll verkar dessutom i många fall generera
bättre ledare och bättre ekonomiska effekter. Amerikanska undersökningar som korrelerar vilka
företag som lyckas bäst med vilken typ av ledarskapsprofil dessa företag premierar har exempelvis
funnit att en mjukare empatisk och mindre hierarkisk ledarstil ger bättre resultat.
Det krävs i vilket fall en kompetenshöjning av valberedningar och väljande församlingar om moderna
tankar kring ett mänskligt ledarskap och en demontering av traditionellt könsrollstänkande kring
ledarskap. En sådan utbildning kan lämpligen ges vid alla ledarskapsutbildningar vid universitetet,
samt vid den pedagogiska grundkurs som alla nyanställda måste genomgå. Kanske denna pedagogiska
grundkurs inte bara ska behandla pedagogiska frågor, utan vidgas till att också ta upp frågor om
universitetets värdegrund, ledarskap, kollegialitet, genus och etik. På detta och liknande sätt kan
universitetet på sikt säkerställa att all dess personal medvetandegörs kring genus och ledarrollen på ett
sådant sätt att relevanta val kan göras, att lämpliga ledarkandidater kan komma fram på eget bevåg
samt att dessa kan påräkna ordentligt stöd från sina kollegor.
Några reflektioner utifrån deltagande i styrelser och nämnder
Allmänt: Sammanträdena har präglats av en informell otvungen stämning med plats för skämt,
samtidigt som talar- och mötesordningar följdes korrekt och ordföranden förde sammanträdet i
hamn inom de förut bestämda tidsramarna. Ingen onödig tid åtgick till s.k. professionella talare som
ska ha åsikter i allt, utan de flesta yttrandena var relevanta för den aktuella dagordningspunkten.
Maktutövning: Formellt har mötets ordförande makt över hur han eller hon fördelar ordet och lotsar
styrelsen/nämnden genom dagordningen.
Mötets sekreterare har viss makt i hur han eller hon väljer att formulera besluten i protokollet, och
vilka synpunkter som protokollförs och vilka inte.
Styrelsens/nämndens ledamöter kan genom att ställa frågor och ifrågasätta förslag till beslut och
genom att föreslå beslut där inga är föreslagna utöva makt. Att som enskild ledamot göra sig hörd
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med en avvikande mening i muntliga bifallsomröstningar torde dock vara svårt. Ibland kom frågan
till beslut ganska hastigt, så eventuella protester och invändningar skulle vara svåra att hinna med.
Man får vara snabb.
När det gäller styrelserna för CTR respektive område HT utövas nog ändå den största makten av det
formella eller informella AU som förbereder ärendena och har förslag till beslut. Styrelsen ställs i
praktiken ofta inför fullbordat faktum och jag kunde observera flera exempel på några förfaranden
som skulle kunna tolkas som tekniker för att förhindra att styrelsen lägger sig i och förändrar förslag
till beslut. Därmed absolut inte sagt att teknikerna i just dessa fall de facto har använts medvetet i
något oegentligt syfte:
1. att beslutsunderlag inte föreligger förrän vid sittande bord. Exempelvis fanns inte en budget
som skulle klubbas förrän vid själva sammanträdet. Detta ger ingen tid till genomläsning och
reflektion, inte heller till kontroll av framlagda uppgifter.
2. att tidsramarna för när ett beslut måste tas är så snålt tilltagna att det inte går att avvakta med
beslut till ett kommande sammanträde (t.ex. om någon skulle begära bordläggning av ärendet
för att få tid att sätta sig in i det om underlag saknats). Alternativet är att göra sig impopulär
genom att framtvinga ett extrainkallat sammanträde enkom för en viss fråga.
3. att föredragningen görs snabb och summarisk och utan paus mynnar ut i ett automatiskt
”kan vi besluta enligt förslag?” med en omedelbar klubbning.
Motmedel till dessa tekniker är, vad jag kan se, att verkligen vara så inläst som det bara går i de
aktuella ärendena och begära in kompletterande material i förväg om man ser att tidsramarna så
kräver; samt att inte tveka att begära ordet vid minsta oklarhet.
Har man dessutom ett konstruktivt förslag till beslut, eller omformulering, tillägg, etc., så tycks det
som att man har relativt stor chans att få igenom detta; alla är bara glada över att någon bryr sig.
Detta är också skrämmande, eftersom det innebär att det är förhållandevis lätt att driva en viss fråga
utan motstånd, om det inte råkar finnas någon där som har starka åsikter i ämnet.
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3. IDENTIFIERA RELEVANTA FAKTORER FÖR EN LEDARE VID LUNDS
UNIVERSITET – EN MÖJLIG MODELL
Katarina Olsson, Juridiska fakulteten, Lunds universitet

“There are known knowns.
There are things we know that we know.
There are known unknowns.
That is to say, there are things that we know we don't know.
But there are also unknown unknowns.
There are things we don't know we don't know.”
(Donald Rumsfled, 2002)
Inledning
Här presenteras, om inte en vision, så i vart fall idé om en möjlig modell med identifiering av
relevanta faktorer för en ledare vid Lunds universitet. Redovisningen innehåller även mina
värderingar av hur jag vill arbeta för att förverkliga några idéer som en ledare vid Lunds universitet.
Redovisningen är i detta hänseende begränsad till ett uppdrag som ledare vid juridiska fakulteten. Att
leda inom andra delar av Lunds universitet kan kräva ett annat angreppssätt.
Citatet ovan tillskrivs USA:s försvarsminister Donald Rumsfeld som vid en presskonferens 2002 i
anledning av de militära operationerna i Afghanistan fokuserade på ”de okända okändheterna”.
Rumsfelds retorik har diskuterats mycket (sök på t ex ”known unknowns” på Internet!), men citatet
ovan har också sedan gammalt använts flitigt som förklaringsmodell eller ”analysinstrument” inom
olika sektorer i samhället i mer eller mindre seriösa sammanhang (t ex finansmarknad, religion,
språkstudier). Varför inte tillämpa samma tankesätt på ledarskapsfrågor?
När jag tittar på juridiska fakulteten använder jag alltså en modell som såvitt jag vet inte har någon
vetenskaplig grund. Detta begränsar givetvis modellens värde i sig och öppnar för kritik.
De faktorer som kan påverka mitt ledarskap delar jag följaktligen in i följande grupper:
Known knowns – kända kändheter
Known unknowns – kända okändheter
Unknown unknowns – okända okändheter
Modellen utmynnar i många fall i frågor som jag inte besvarar här men som kan inspirera till tankar
och utvecklingsarbete.
Mina drivkrafter för och i ett ledningsuppdrag är att jag vill och vågar:
arbeta för förändring och utveckling.
driva viktiga frågor men också prioritera där det behövs.
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delegera och ta råd av människor omkring mig – Juridicum är allas gemensamma ansvar.
Mina medarbetare ska ha möjlighet att påverka men också ta ett ansvar.
se människorna som den viktigaste tillgången och kunna bidra till individens utveckling.
skapa trygghet på arbetsplatsen. Som anställd och som student ska man känna sig sedd,
respekterad och motiverad.
ställa krav på medarbetare och studenter men också komma ihåg att ge beröm.
arbeta för tillit och respekt mellan människor. Transparens och öppenhet präglar arbetet på
fakulteten.
visa integritet och kurage
ha roligt på jobbet.
skapa utrymme och tid för eget privatliv, vila och ledighet.
Man ska kunna säga om juridiska fakulteten i Lund att:
här bedrivs den bästa juristutbildningen i Europa
här bedrivs excellent forskning
Nedan presenteras ett antal faktorer som jag anser viktiga för den som vill leda. Vilka faktorer kan
komma att påverka mitt ledarskap och vilka av dessa har jag inflytande över och kan påverka?
Redovisningen är inte uttömmande och de olika faktorerna är inte heller prioriterade eller relaterade
till varandra.
Kända kändheter
Utbildningsuppdraget är någorlunda klart och också relativt konstant. Vi är idag i första
hand en utbildningsinstitution. Vi bedriver en programutbildning där t ex kvalitet, tradition,
samhällets krav och krav på enhetlighet mellan universitet i stor utsträckning styr innehållet i
utbildningen. Som programutbildning och med de ekonomiska villkor som råder finns inte
mycket ”svängrum”.
Forskning – Att forska ingår i vårt uppdrag och i de flesta lärares anställning. Det är viktigt att
lärarna får möjlighet att forska inom ramen för sina tjänster. För många lärare är det svårt att
”hitta” ekonomiska resurser och forskningstid eller att prioritera forskning framför andra
uppgifter. Här är stora utmaningar.
Lokaler – Numera har vi väl anpassade såväl kontorslokaler som undervisningslokaler. Vi har
en god framförhållning och ekonomisk kontroll på lokalkostnader. Genom att vi numera har
en egen hörsal så kan vi ”spara” dryga kostnader för att hyra externa lokaler för
storföreläsningarna.
Ekonomi – De ekonomiska ramarna är kända under en begränsad tid (per verksamhetsår).
Budgetprocessen och resultatuppföljning har en god transparens på Juridicum och den som
vill kan skapa sig en god bild över våra ekonomiska villkor.
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Personal – Personalen är fakultetens viktigaste tillgång. Vi har i dag en kompetent och
motiverad personal. Stora pensionsavgångar väntar inom den närmaste fem-tioårsperioden.
Personalkostnaderna är en tung utgiftspost i vår budget.
Studenter – Juridicum har många studenter. Utbildningsuppdraget är relativt konstant och
definieras årligen i beslut från universitetsstyrelsen. Studenterna är på ett sätt våra
uppdragsgivare och man måste arbeta tillsammans med studentgruppen för att göra en bra
utbildning. Juriststudenterna mår enligt sociala studentbarometrar inte bra och troligen sämst
bland LU:s studenter
Det omgivande samhället – Kraven ”utifrån” ökar allt mer. Detta gäller såväl avnämarna –
dvs. juristernas arbetsgivare - som samhället i övrigt. Fakulteten har inlett ett arbete för att
tydliggöra och förbättra ”den tredje uppgiften”.
Kända okändheter
Utbildningsuppdraget - Vi kommer att fortsätta att leva med ett utbildningsuppdrag.
Juristyrket kommer bitvis att förändras och ställa nya eller andra krav på oss som utbildare.
Vilka okända faktorer kommer att påverka utbildningsuppdraget? Hur kommer
Bolognaprocessen och annan extern påverkan att förändra vårt uppdrag?
Forskning - Hur ser en bra forskningsstrategi ut i framtiden? Hur kan juristerna få del av
Linnépengar? Hur kan juristerna bidra i LU:s Excellensprojekt? Hur skapar man externa
resurser för ytterligare forskning så att flera lärare kan meritera sig och presentera god
forskning? Om Sverige ska vara ett land i forskningens framkant måste även juristerna bidra,
men med vilken typ av forskning? Arbetet med en ny forskningsstrategi har just börjat på
Juridicum men vad kommer det att innebära?
Ekonomi – Pengar får vi, men hur mycket, för vad, av vem? Den strategiska planen löper på
flera år medan budgetramarna sätts genom årliga beslut ”uppifrån”.
Personal – Vi behöver ha en kompetent personal som känner ansvar, presterar kvalitet och
effektivitet. Juridicum behöver rekrytera ny personal efter pensionsavgångar. Hur rekryterar
man ”rätt” personal och vem är ”rätt”? Kommer Juridicum att vara en bra arbetsplats? Hur
löser man som ledare uppkommande personalfrågor? Hur skapar man kompetens hos sig själv
och andra i personalfrågor?
Studenter - Hur kommer studenterna som kommer till oss att vara förberedda för en
akademiska utbildning? Vilka krav kommer studenterna att ställa för fakulteten? Vilka krav
kan fakulteten ställa på studenterna? Vad kommer arbetet med mångfald att innebära?
Det omgivande samhället – Det måste ske en ökad kontakt och ett större samarbete med
människor och organisationer i det omgivande samhället. Hur kommer fakulteten att
samarbeta med det omgivande samhället i framtiden? Vilka krav kommer vi att få i
framtiden?
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Okända okändheter
Vad kan vi inte ens förställa oss ska hända? Dessa ”okändheter” är det svåraste och samtidigt kanske
det viktigaste att försöka ha en beredskap för i en ledarposition. Tidshorisonten har givetvis stor
betydelse här liksom politiska beslut som akademin inte kan påverka eller styra.
Utbildningsuppdraget – Kommer det något nytt efter Bologna? Vilka politiska beslut ligger i
framtiden?
Forskning - Får vi en Nobelpristagare på Juridicum?
Ekonomi – Hur förtjänar vi ett mångmiljonanslag till forskning?
Personal – Hur ser en god medarbetare ut? Vilken kompetens ska en medarbetare ha?
Studenter - Kommer juristutbildningen i Lund att vara en attraktiv utbildning i framtiden
eller kommer andra utbildningar eller juristutbildning vid andra orter i Sverige eller
utomlands att göra juridiska fakulteten ”överflödig” efter snart 350 år? Kommer
juriststudenterna att ha en arbetsmarknad?
Det omgivande samhället – Vad händer i världen? Vilken blir akademins roll i samhället i
framtiden?
Slutsats
De kända och okända ”storheterna” ovan kan bilda en grund för ett strategiskt arbete. Utmaningen
är hur man ska få människorna att gå åt samma håll, att känna ett gemensamt ansvar och en stolthet
och glädje i arbetet.

56

57

4. EN IDÉSKISS TILL FORUM FÖR HÖGSKOLEPEDAGOGISKT LEDARSKAP
Ann-Katrin Bäcklund, Gunilla Jarlbro, Anna Meeuwisse och Tina Kindeberg
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet
Bakgrund
En viktig insikt under året med AKKA var att kursen i liten utsträckning handlade om innehållet i
den särskilda verksamhet som universitet och högskolor utgör. Det övergripande målet för alla med
ledningsuppdrag inom LU är ledning av utbildning och forskning. Universitet är en typ av
organisation på vilken man ställer många typer av samtidiga krav – både myndighetsutövning och
marknadsanpassning. För att inte tappa bort universitets övergripande uppdrag och samtidigt
undvika att individer går under i skärningspunkten mellan motstridiga intressen behövs ett ledarskap
som klarar alla uppgifterna i den dagliga verksamheten. Ledarna behöver kunskap, stöd och
supportfunktioner för att klara sina många uppgifter och roller i systemet. Nedan följer därför ett
förslag till utveckling av ett specifikt forum för högskolepedagogiskt ledarskap. (Modellen är inte ett
färdigt förslag utan en skiss som skulle kunna utvecklas och finna konkreta former)
Nya krav på personalen
Under nittiotalet har kraven på lärosätena blivit fler samtidigt med att kravet på excellens i utförande
stigit. Kraven innebär att på kortare tid utbilda fler studenter och doktorander. Studenter, stat och
näringsliv har dessutom långt högre förväntan på kvalitet i lärandet, vilket både skall vara mer
teoretiskt utvecklat och praktiskt yrkesanpassat. Utöver den goda forskningsbaserade utbildningen
skall vi bygga forskningsmiljöer som är internationellt konkurrenskraftiga, ger avtryck i internationell
publicering och samverka med det omgivande samhället. Andra krav har gällt utveckling av
informationsteknologi, jämställdhet och bredare social rekrytering. Dessutom har vi ansvar för
förmedling av en demokratisk värdegrund och krav på att vara kreativt nyskapande. Allt detta skall
göras med en mycket tydligare och kortsiktigare ekonomisk styrning och uppföljning. Dessa
uppgifter fullföljs vidare i en extremt decentraliserad organisation. Den kan därför också beskrivas som
en organisation där ledarna riskerar att bli mycket ensamma.
Sammantaget medför de angivna kraven ett drastiskt ökat behov av ledningskompetens och vi anser
därför att verksamheten behöver en gemensam satsning på högskolepedagogiskt ledarskap och
pedagogisk förnyelse på olika nivåer i verksamheterna inom och mellan de olika vetenskapsområdena.
Ett forum inom fakulteten
Vårt förslag är att Samhällsvetenskapliga fakulteten skapar ett forum för utveckling och samarbete
kring högskolepedagogiskt ledarskap. Målsättningen är att man i första hand skapar ett forum inom
fakulteten som ger både ett personligt och ett administrativt stöd. Forumet skulle inbegripa
fakultetsledning, prefekter, studierektorer och övriga med ledningsansvar. Det är möjligt att modellen
kan sprida sig inom universitetet och/eller att den skall utvecklas i samarbete med den centrala
universitetsledningen.
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Ett ledningsforums uppgifter
Ett högskolepedagogiskt ledarskap ska långsiktigt stödja utveckling av institutionernas och
fakulteternas ansvar för utveckling av en akademisk miljö. Exempel på uppgifter som alla fakulteter
förväntas ansvara för oavsett lokala förhållanden är formulerade i Regleringsbrev U2004/5173/DK.
Tre prioriterade områden utpekas: Högskolepedagogisk förnyelse, Samverkan med omgivande samhället,
Jämställdhet.
För att kunna fullfölja dessa och andra åtaganden, behövs en grundläggande organisationsutveckling.
Universitetsledningen ställer idag uttalade krav på att ekonomiskt bärkraftiga enheter utvecklas.
Antingen innebär det samgående av institutioner eller annan organisatorisk förändring. Vi har
troligen bara sett början på en sådan förändring. Sannolikt kommer uppdraget att innebära en viss
centralisering – i synnerhet inom samhällsvetenskaplig fakultet – eller åtminstone samordning av
insatser.
Organisationsutveckling
Ledningsfunktioner på fakulteter och institutioner behöver förnyas och stödjas för att bättre svara
upp mot behovet och utveckla en infrastrukturella basstruktur, där det är lika viktigt att främja den
akademiska högskolepedagogisk miljön som forskningsmiljön. Forumet skulle ge redskap för att
hantera bl.a följande frågor:
Ökade krav på centralstyrning från statsmakterna (den ökande mängden planer och
rapportering av måluppfyllelse)
Ekonomi och budgetarbete
Personalfrågor
Utformning av administrativt stöd (här kan allt diskuteras: IT, ekonomi, språkservice,
studievägledning etc. etc.)
Internationalisering (forskning, undervisning, lärarutbyte)
Rekrytering (studenter, lärare, forskare)
Etc.
Prioriterade områden
I. Högskolepedagogisk förnyelse
Lärosätenas krav på behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning för anställning som
högskolelärare har i dag ett alltför ensidigt fokus på den enskilda lärarens kompetens och individens
lärande. Det är inte säkert att satsningen på enskilda lärares utveckling medför avgörande
förbättringar av studenters lärosituation och lärande.
Högskolepedagogiskt ledarskap ska bl. a. bidra till att stärka och utveckla relationen mellan lärares
undervisande och forskande aktiviteter. Det finns idag en utvecklad praktik kring problembaserat
lärande. Mer sällan förs diskussioner om hur vi organiserar och praktiserar forskningsbaserad
undervisning eller bedömer pedagogiska meriter. Det saknas t ex. gemensamma kriterier för
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bedömning av högskolepedagogisk skicklighet. Lärarförslagsnämnderna har behov av välgrundade
underlag för bedömning av dokumenterad högskolepedagogisk skicklighet. Likvärdiga kriterier för
pedagogisk och didaktisk skicklighet är också ett viktigt hjälpmedel för prefekter/dekaner vid
individuell lönesättning. Några förslag till aktiviteter:
Förslag till aktiviteter
Främja en akademisk högskolepedagogisk miljö och en vetenskaplig forskarmiljö på lika villkor.
Initiera och utveckla miljöer som främjar högskolepedagogisk förnyelse och utbildning inom
såväl grund- som forskarutbildning.
Skapa ett utbyte mellan och inom fakulteterna avseende strategier för att utveckla
egeninitierade utvärderingar inom grund- och forskarutbildningen samt svara för ett
kontinuerligt utbyte av erfarenheter och utvärderingars resultat där fokus är på studenters och
doktoranders lärprocesser och förväntade resultat.
Arrangera temadagar på temat högskolepedagogiskt ledarskap för samhällsvetare.
Utveckla och organisera seminarier för det individuella och institutionella lärandet avseende
högskolepedagogiskskicklighet i högre utbildning.
Utveckla kunskap om kvalitativ bedömning av högskolepedagogisk skicklighet som svarar mot
specifika behov inom samhällsvetenskap.
Organisera erfarenhetsutbyte mellan lärarförslagsnämndernas ledamöter, exempelvis genom att
man gemensamt granskar pedagogisk dokumentation och lärobokstexter utifrån
högskolepedagogisk och samhällsvetenskaplig relevans.
Skapa opinion och debatt om angelägna högskolepedagogiska frågor för samhällsvetare genom
samverkan med media.
II. Samverkan med omgivande samhället
Förslag till aktiviteter
Fakulteternas och institutionernas samverkan med det omgivande samhället ska bli bättre och
synas i den reguljära verksamheten och dokumenteras utåt.
Styra så att samverkan med det omgivande samhället blir en tillgång för studenternas lärande
och för den kommande yrkesrollen.
III. Jämställdhet
Förslag till aktiviteter
Aktivt verka för en radikal satsning på kunskapsspridning och nationella åtgärder för ökad
jämställdhet och likabehandling genom att t ex synliggöra institutionens jämställdhetsarbete för
både medarbetare och studenter.
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5. FÖRÄNDRINGSMÖJLIGHETER VID NATURVETENSKAPLIGA
FAKULTETEN
Paula Eerola, Jenny Emnéus, Karin Hall och Stacey Sörensen
Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet
Idag finns det många duktiga kvinnor på vår fakultet, men just nu är flera på väg att ge sig av,
antingen på grund av pension eller till andra arbetsgivare. Fakulteten håller på att tappa den lilla
kvinnliga tillväxtreserv som finns. Kan vi, vill vi ändra trenden?
I denna rapport har vi fokuserat på temat ledarskap – kön – strategi, där vi reflekterar över och ger
förslag på vad vi tror är möjliga åtgärder och förändringar.
Vilka egenskaper värderas hos ledare?
Kvinnor har fortsatt svårt att bli ledare eftersom våra organisationer är baserade på manliga
1
maktstrukturer där en ”automatisk” rangordning mellan män förekommer . I allmänhet förknippar
både kvinnor och män ledarskap med manliga egenskaper. Det finns dock intressanta studier som
visar att det som traditionellt anses vara kvinnliga egenskaper (att vara lyhörd, anspråkslös, utåtriktad,
att kunna förhandla fram till ett resultat, att ha mycket tålamod, att kunna motivera sina beslut)
faktiskt är sådana egenskaper som ses hos framgångsrika ledare 2 . Problemet är att vi ser på och
värderar ledande kvinnor och män som har dessa ”goda” ledaregenskaper olika. Kvinnor blir oftast
kritiserade för sitt ledarskapsbeteende medan män med samma egenskaper däremot uppfattas just
som lyhörda, förhandlingsvilliga, skapare av bra arbetsklimat osv. För kvinnor finns det endast få
stereotypa roller att välja emellan, roller som definieras dels utifrån, och dels genom assimilering.
Maskoten, mamma, och järnkvinna är några typiska exempel. Kvinnor kan lätt hamna i att uppfattas
som maskotar eller som mammor som tar hand om sin ”familj” även på jobbet, lite för veliga, och
inte tillräckligt tydliga. Och vem kan fatta ett beslut som gör de egna barnen illa?
Går det då för en kvinna att vara en bestämd ”man-lik” ledare, en ”järnkvinna” istället? Det som ofta
händer är att en sådan kvinna anses obekväm, besvärlig, oresonlig och avpolletteras därför snabbt. En
kvinna kan helt enkelt inte bete sig som en man… men tyvärr heller inte som en kvinna! Kvinnor får
problem med förtroende om de är ”kvinnliga”, medan ”manliga” män brukar betraktas som drivande
och starka.
Frågan är således om det går att ändra synen på kvinnor som ledare så att kvinnor kan vara som de
är? Hur kan man få till stånd en allmän acceptans för en bredare skala kvinnliga ledare som i sin tur
skulle öka rekryteringsbasen och bota problemet att ”hitta lämpliga kvinnor”?
En möjlig väg är att arbeta genom att visa upp exempel och förebilder, men framför allt genom
utbildning av både män och kvinnor på alla nivåer. Utbildning behövs kring mäns och kvinnors olika
arbetskulturer, olika uttryckssätt, olika ledarskapsstilar osv. Denna typ av utbildning kan genomföras
1
2

Gerd Lindgren, Karlstad universitet.
Studie gjort på ett flertal stora amerikanska företag, Katarina Sjöberg.
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på flera olika plan, men kärnan är att personer i positioner med ansvar för medarbetare genuint inser
och förstår problematiken. Detta bör därför vävas in som ett naturligt moment i alla obligatoriska
och icke-obligatoriska personalutbildningar som ges idag. Det finns redan stor kompetens på
området både inom och utanför Lunds universitet och ses därför som fullt realiserbart i dag, om
viljan finns.
Kvinnor är ofta omedvetna om att de inte har samma möjligheter inom karriären som sina manliga
kollegor. Vi ser kvinnliga studenter och medarbetare som är osäkra, och som inte verkar ta för sig på
kurserna eller i projekt när de arbetar. Subtila signaler låter dem förstå att de inte duger, och att de
inte tas på allvar. Kvinnor behandlas annorlunda i många situationer, de får mindre spännande
uppgifter, de får mindre konstruktiv kritik, och konstigt nog är det inte bara män som behandlar
kvinnor annorlunda. Vi måste uppmuntra alla dessa kvinnor, som oftast är minst lika duktiga som
deras manliga kollegor. En ökad medvetenhet, samt en vilja att utmana och ge lika värdefullt stöd för
kvinnor som för män kan vara en väg till förändring.
Dolda nätverk är ett fenomen som har stor betydelse inom både akademin och företagsvärlden.
Vägen uppåt i karriären handlar inte enbart om duktighet och kunskap, men kontakter och goda
vänner är minst lika viktiga. Det finns flera fascinerande exempel på där ledarna banar vägen för
likasinnade yngre medarbetarna samtidigt som vägen bommas igen för andra mer kvalificerade
personer, ofta kvinnor. Äldre män har i alla tider på ett självklart sätt hjälpt unga män att växa. Unga
kvinnor har däremot inte fått och får inte i samma utsträckning stöd. Förmodligen inte på grund av
illvilja, men kanske därför att män och kvinnor inte förstår varandra helt. Det är inte lika självklart
för majoriteten ledande män att stödja yngre kvinnor.
Även möjligheten att meritera sig kan styras av nätverk. Omöjliga uppgifter, eller lågprofilprojekt
tilldelas kvinnor, medan männen får helt andra uppgifter som både syns och leder till stora
framgångar. Många kvinnor vittnar om att de inte kan säga att de direkt har blivit motarbetade, men
de har framförallt inte blivit medarbetade. Det är möjligt att om det fanns fler äldre kvinnor i höga
positioner, skulle de hjälpa de yngre att växa på samma självklara sätt som män stödjer de sina. Det är
också möjligt att det inte skulle vara så, eftersom de få kvinnor som finns och har klarat sig har själva
blivit skolade i en manlig struktursfär.
Självklart är dock att för att lyckas måste unga kvinnor, liksom unga män, tränas inför ett ledarskap,
genom konstruktiv feedback, uppmuntran, och kvalificerade och utmanande uppgifter. Här fyller
därför framtida projekt som mentorsprogram och andra riktade satsningar en viktig funktion både
för unga kvinnor och unga män. Viktigt är då att de mentorer som deltar har fått utbildning med de
insikter som krävs för att satsningen skall ge utdelning med avseende på genusfrågan. AKKA har varit
ett mycket bra initiativ från högsta ledningen och har arbetat i denna riktning, där många av oss fått
insikter som vi inte tidigare hade. Nu måste något liknande vävas in i fakultetens egen verksamhet,
något som bör innefatta både män och kvinnor.
Fakultetens strategi
För en framgångsrik, nyskapande och livskraftig verksamhet inom fakulteten behövs strategiska
satsningar och strategiskt tänkande. Nuläget är att infrastrukturen har skurits ned till ett minimum,
och fakulteten har utlyst väldigt få nya tjänster. N-fakultet har t.ex. bara tillsatt 1 full professur under
2001-2004, jämfört med 35 befordrade professorer under samma tidsperiod. På medicinsk fakultet är
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siffrorna 20 tillsatta mot 35 befordrade, och på LTH 18 tillsatta mot 38 befordrade. Vi har ingen
statistik över utlysta lektorat, men vi tror inte att antalet är särskilt högt där heller. Här ser vi
allvarliga tendenser mot isolering där inga nya forskare rekryteras till fakulteten. De gamla
fullmaktsprofessurerna är dyra, så man kan göra stora kortsiktiga besparingar om tjänster inte
återbesätts, men detta måste vägas mot en kostsam stagnation av verksamheten i framtiden.
Många tillsvidare anställda forskare kan egentligen ses som egenföretagare, som arbetar med alla delar
av företaget: forskningsfinansiering, personal, ekonomi, grundutbildning, och om tiden finns,
forskningen. Externa medel måste flöda in för att täcka ens lön. Man får obetydlig hjälp med
administrativa eller ekonomiska frågor vilket kan förklara en del av de minus som uppstått de senaste
åren på de olika institutionerna. Dessa arbetsförhållanden gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att
i framtiden rekrytera nya unga förmågor till fakulteten, eller för den sakens skull behålla de som
redan finns. Situationen har utvecklats in i en oroande riktning där externfinansiering är nödvändig
för överlevnad, istället för en satsning på nya projekt eller personal. Hela systemet bör omstruktureras
från botten för att få balans i situationen, men det kräver nästan en revolution. En möjlighet är att på
ett eller annat sätt sätta stopp för externfinansiering av de fastanställdas löner, t.ex. genom att byta
fakultetens
doktorandfinansiering
mot
Vetenskapsrådets
(eller
andra
finansiärers)
forskarlönefinansiering, dvs. att fakulteten ansvarar fullt ut för forskarlöner med en garanterad
forskningsandel, och medel från VR kan enbart användas för doktorandlöner. För att åstadkomma
detta krävs naturligtvis en överenskommelse mellan högskolor och statsmakterna.
Strategiska satsningar måste beslutas av fakultetsledningen, men för att kunna ta kvalificerade beslut
måste fakultetsledningen har en bra detaljkännedom om verksamheterna på de olika institutionerna.
Vi rekommenderar därför att den nya fakultetsledningen funderar kring åtgärder i denna riktning.
Ett sätt kunde t.ex. vara att bjuda in en eller två forskare vid varje ledningsmöte som får presentera
sin verksamhet under 20 min. Ett annat är att fakultetsledningen kontinuerligt besöker
institutionerna där forskarna får möjlighet att presentera sin verksamhet under en halvdag.
En annan rekommendation är att både forskningsresultat, arbetsmiljö och utbildningsresultat vägs in
i satsningarna. Forskningsresultat får inte komma till stånd genom exploatering av medarbetare och
doktorander. Excellenta forskningsmiljöer måste kunna bjuda på excellenta möjligheter för
medarbetarnas och doktorandernas utveckling.
Fakulteten måste ha mycket tydligare plan för tjänstetillsättningar för lektorat, professorer,
forskarassistenttjänster, och jämställdhetsgruppen måste bli inkopplad redan innan utlysning av
tjänsten. Ett biträdande lektorat skulle vara en bra möjlighet för att få in flera kvinnor i systemet,
eftersom dessa är i stort sett tenure-track tjänster med ett beslut efter 6 år. Det finns för närvarande
flera kvinnor med goda meriter inom både forskning och undervisning som kunde vara väl
kvalificerade för biträdande lektorat. N-fak har varit ytterst återhållsam med dessa tjänster och har
inte gjort riktlinjerna tydliga. Unga rekryter måste ges meriterande uppgifter och få ständig feedback
i vad de bör göra eller inte göra för att lyckas, oavsett kön.
Externt finansierade rekryteringstjänster, såsom särskilda forskare finansierade av VR eller KVA har
identifierats som ett problem med avseende på strategi och andelen kvinnor. Fakulteten har till
exempel svårt att skissa en 10-års plan för tjänstetillsättningar och finansiering, när oplanerade
externfinansierade forskartjänster ska förses med doktorander och forskningsmedel. Å andra sidan är
dessa tjänster en stor tillgång, eftersom man får in högt kvalificerade forskare utifrån, som kan bidra
till förnyelse. Därför bör det finnas en särskild pengapott som kan fungera som ett pris till dom som
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lyckas dra in pengar eller tjänster till universitetet, men som ej ingår i redan planerad forskning.
Fakultetens motfinansiering gentemot externfinansierade forskare måste också standardiseras.
Fakulteten kan även göra mera vid tillsättningen av denna typ av tjänster angående kvinnoandelen:
forskargrupper skall uppmuntras till att identifiera och kontakta potentiella kvinnliga kandidater
utifrån.
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6. TANKAR KRING LEDARSKAP MED FOKUS PÅ KARRIÄRPLANERING
FÖR YNGRE FORSKARE
Sofia Feltzing, Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet
Bakgrund
Inom universiteten och den akademiska världen finns det på det formella planet egentligen en ganska
tydlig karriärstruktur. Det betyder dock inte att den är vare sig tydlig för avnämaren, dvs den som vill
arbeta inom akademin, att den är bra och fungerande eller att vi och våra ledare talar speciellt mycket
om den.
Under det sista året har det skrivits och diskuterats ganska flitigt kring varför nydisputerade doktorer
inte får arbeten efter examen. I dagstidningarna undrar man varför inte universiteten direkt anställer
de nya, duktiga doktorerna. Inom akademin har man länge diskuterat problemen med
karriärstrukturen. Inom naturvetenskapen har man då ofta fokuserat på tiden som forskarassistent
och vad som händer efter det, dvs ganska lång tid efter disputationen.
Den formella stukturen för den akademiska karriären är enkel: grundutbildning –
forskarutbildning – postdoktor/vikarierande lärare/forskare – lektor – professor. Ett annat alternativ
är att bli adjunkt tex vid en mindre högskola direkt efter grundutbildningen.
De informella strukturerna, en ovilja att tala om karriärer och otydlighet från ledarna inom akademin
gör den akademiska karriären otydlig och luddig. Detta medför en stor osäkerhet och frustration
både för individen och för organisationen. Med utgångspunkt från dessa iakttagelser har jag skrivit
ned mina tankar om hur man skulle, som akademisk ledare, kunna ta sitt ansvar och arbeta för att få
bort otydligheten och luddigheten. Min tanke är inte att komma med ett förslag om hur vår
tjänstestruktur skulle kunna göras om, även om jag har ett par förslag till Lunds universitet, utan
istället se hur man skulle kunna åtgärda ett problem inom de ramar som är givna. Som akademisk
ledare kan man inte alltid omskapa systemet utan måste leva med de ramar som finns. Men det är
naturligtvis inget skäl till att låta bli att angripa de problem som finns.
1. Var i ligger ansvaret? Vem har ansvar?
Den första frågan jag ställde mig när jag väl hade sammanställt min lista över “problem”var att fråga i
vad själva ansvaret för den uppkomna situationen egentligen ligger och, om det nu finns ett ansvar,
vem har i så fall det ansvaret och vem har brustit i ansvar? Följdfrågan blev naturligtvis också: Är
detta en ledarskapsfråga? Som jag hoppas kunna visa här är det verkligen en fråga om ledarskap och
tydlighet.

1.1 Att våga stå för akademins urvalsmodell
Något som länge har cirklat i mina egna funderingar kring universitetens karriärstruktur eller
avsaknad därav är att vi, som akademiker och bärare av våra högskolors och universitets principer och
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idéer, sällan bejakar inför “utomstående” de urvalsprinciper som vi använder oss av allt från
antagning till doktorandtjänst/utbildning till tillsättande av professorer, dvs att det är ett system med
en kraftigt smalnande urvalspyramid från grund och forskarutbildningen över olika forskartjänster till
lektorer och professorer.
Jag tror att det viktiga första steget som vi måste ta om vi skall få ett bättre diskussionsklimat kring
karriärer är att erkänna detta. Visst är det redan så att den officiella ståndpunkten är att bäste man
eller bästa kvinna alltid har valts till det jobb som de har. Men riktigt så enkelt är det ju inte. Tid,
plats, förberedelser (dvs ha “rätt” saker på CVet) och goda vitsord är alla avgörande aspekter. Med
vitsord innefattar jag här även de situationer när en tjänst “arbetas” fram med en speciell sökande i
baktanke. En del av dessa faktorer, speciellt då tid och plats, kan vi inte påverka nämnvärt även i det
mest rättvisa system. De andra kan individen och systemet påverka. De blir då en fråga om tydlighet
och ledarskap, på alla nivåer.
Det är viktigt att komma ihåg att bara för att man öppet och ärligt kan och vill redogöra för hur
urvalen går till och hur karriärer skapas inom akademin så behöver man inte ställa upp på att detta är
det rätta eller enda sättet och att vi för all framtid skall behålla dessa principer. I själva verket bör
kunskap om systemet och dess för- och nackdelar leda till att vi omprövar hur vi skapar akademiska
karriärer. Men ett första steg är att erkänna att akademiska karriärer skapas. För att uppnå detta krävs
tydlighet på alla nivåer.
1.2 Vem har ansvar?
Högskolelagen och högskoleförordningen reglerar det ramverk som universitet och högskolor verkar
inom. Sedan den senaste reformen har högskolorna ett stort mått av frihet att formulera sin egen
verksamhet inom detta ramverk.
När jag nu pratar om ansvar låter jag de formella reglerna vara underförstådda och
berör dem inte närmare. Här tänker jag istället formulera det ansvar jag anser att varje nivå har för att
stärka diskussionen och det medvetna arbetet med akademiska karriärer.
Universitetet är oftast representerat av rektor men också av universitetsdirektören, har ett
övergripande ansvar för den anda som finns inom organisationen. De har också ansvar för att det
finns policies och praktiska regler som reglerar hur vi arbetar tex med sådana saker som
karriärplanering.
Fakulteten har, i vart fall inom Lunds universitet, ett slags operativt ansvar. Fakultetsnämnden fattar
beslut om regler som gäller inom det egna området. Dessa regler tar ofta sin utgångspunkt i regler
som bestämts centralt av universitetet men som sedan måste få en lokal form som passar
verksamhetens olika delar. Dekanus har här det övergripande ansvaret. Till sin hjälp har hon en eller
flera prodekaner. Inom tex N-fak i Lund är det tex dessa prodekaner som blir ordförande i nämnder
som tex lärarförslagsnämnden dvs den nämnd som behandlar ansökningar till lektorat. Fakulteten har
också hand om docenturerna. Dessa ansökningar kan skötas av en docenturnämnd som enbart
granskar och bedömer ansökningar för att bli antagen som oavlönad docent. Vad gäller karriärer så
har fakulteten ett stort ansvar eftersom det är på den nivån man tillämpar urvalsprinciperna vid
tjänstetillsättningar. Också fakulteternas riktlinjer för befordran till docent och framförallt till
professor är normerande för hur vi planerar vår karriär.
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Institutionen utgör det sista formella ledet i universitetsstrukturen. Det är där “saker skall hända”.
Här sker forskningen och undervisningen. Här är lektorer och professorer anställda. Institutioner kan
vara olika stora. Inom Lunds universitet finns allt från tämligen små enheter med något tiotal
anställda till stora institutioner med flera hundra forskare och lärare. Beroende på institutionens
storlek kommer dess roll när det gäller karriärplanering att variera. Prefekten har alltid det yttersta
ansvaret men hur mycket hon interagerar med de enskilda individerna på institutionen varierar.
Inom små institutioner blir det prefekten som sköter alla medarbetarsamtal medan vid en stor
institution det kan vara tex avdelningschefer eller andra personer beroende på organisationsformer.
Prefekten har dock alltid ett stort ansvar när det gäller att se till att dessa samtal verkligen händer och
att de följs upp. Tyvärr släpar många institutioner efter med detta arbete (inget unikt för Lunds
universitet). Det gör att man tappar det viktigaste verktyget som vi formellt har för karriärplanering
och diskussion. Det är inte bara synd utan direkt fel. På institutionsnivå finns mycket kvar att göra
för att skapa ett klimat där en diskussion om karriärer blir “salongsfähig”.
Forskningsledaren har ett annat slags ansvar. I första han skall hon eller han se till att
forskningsprojektet/en drivs framåt, är av god klass och att finansiering finns. Men framgången beror
också på hur man tar hand om sina "underordnade". Visserligen kan stor och snabb framgång
uppnås genom att man cyniskt utnyttjar sina doktorander, postdoktorer och forskarassistenter utan
att egentligen ta ett mer övergripande ansvar för deras utveckling till oberoende forskare. Men det
leder inte till att man bygger upp en "dynasti" man får bara osjälvständiga ja-sägare och
projektet/inriktningen kommer antagligen att tyna när du själv pensioneras. Mer krävande och
riskfyllt är att vara en god ledare och våga stötta de yngre forskarna till att utvecklas till likvärdiga
kollegor som vågar och får ifrågasätta både forskningen och dig.
Handledaren för doktorand eller postdoktor tycker jag har ett stort ansvar för att hjälpa studenten
att få de kunskaper som jag menar krävs att man har för att kunna arbeta med sin akademiska karriär.
Självklart varken vill eller kan alla skapa sig en sådan karriär– då måste handledaren erbjuda annan
kunskap antingen utifrån sin egen kunskap eller genom att hjälpa studenten att hitta de fora och
personer som kan tex industrikarriärer. En studierektor för forskarutbildningen är här en viktig
person i att finna information. Lunds universitet har numera studierektorer för alla
forskarutbildningar.

2. Praktiken
Det finns tre nivåer på vilka man som akademisk ledare kan arbeta med frågor kring karriär och
karriärplanering med speciellt sikte på de yngre forskarna. Dessa nivåer är planeringsnivån, de
formella samt de informella samtalen. Med planeringsnivån menar jag allt sådant som påverkar en
institutions, fakultets eller universitets förmåga att anställa forskare och lärare. De formella samtalen
utgörs av så kallade medarbetar- eller lönesamtal där framsteg, baksteg och lön diskuteras. De
informella samtalen sker när så ges tillfälle, men de kan från den akademiska ledarens sida vara lika
planerade som de formella samtalen. Till detta kan också läggas det offentliga samtalet där
universitets normer och värderingar synliggörs för andra delar av samhället och en bredare allmänhet.
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2.1 Planering och kommunikation
Idag finns det en otydlighet i när nya tjänster kommer att utlysas vid en viss institution. I det äldre
systemet var varje “jobb” en tjänst som, oftast, återbesattes när innehavaren gick i pension. Så
fungerar det inte längre. Alls. Dels tilldelas organisationens olika nivåer medel i en stor påse som de
sedan själva administrerar, dels så har de facto många pensionsavgångar redan bokats in av tex så
kallade 6-års tjänster. I princip är det inget fel att det sistnämnda sker. Tvärtom kan det vara ett
utmärkt sätt för en institution att tidigt knyta en duktig forskare till sig. Problemet är att man inte är
mycket tydlig kring dessa beslut.
Universitet, fakulteter och institutioner måste bli bättre på att planera tjänsterna. Detta för att skapa
tydlighet om var den faktiska karriärvägen går. Det finns flera alternativ som jag föreslår att man bör
diskutera vidare. Man kan välja ett system där vi tackar nej till i stort sett alla tjänster finansierade
externt och där det samtidigt kräver att personen skall tillsvidareanställas. Det är kanske inte en så
hållbar väg. Det finns finesser med att kunna få in duktiga forskare som enbart kan forska en tid.
Istället kan man kanske välja en medelväg (svenskt lagom?) där man verkligen ser till att en del av de
framtida pensionsavgångarna hålls öppna för “fritt” utlysta “nya” tjänster medan andra tillåts “ätas
upp” av tex 6-års tjänster. Många institutioner skulle nog påstå att man redan idag följer den vägen
men jag gissar att om man synade dem i kanten skulle man ofta (men inte alltid) hitta en
“överinteckning” av pensionsavgångarna. Särskilt om vi beaktar att de reella anslag till högskolorna
har minskat (se tex VRs olika utredningar och propåer om detta). Man kan också misstänka att det
faktum att det finns intecknade pensionsavgångar inte riktigt sipprar ner till dem det berör mest, dvs
yngre forskare som fortfarande håller på att meritera sig för de framtida tjänsterna.
Det är många misstänker och gissar i stycket ovanför – just detta faktum att jag inte alls vet hur det
förhåller sig egentligen ens inom min egen fakultet vad gäller de här viktiga frågorna illustrerar väl
hur dålig kommunikationen är. Det finns mycket att göra här – jag tror att en öppen diskussion men
också ett öppet redovisande av fakta skulle kunna hjälpa mycket. Självklart kommer det alltid att
finnas osäkra parametrar i den här typen av planering men det bör inte hindra att vi i större
utsträckning skulle kunna spela med mer öppna kort och slippa att yngre forskare till slut av sig själva
inser att, nähä det blir alltså aldrig någon tjänst att söka för mig. En akademisk ledare borde kunna
vara tydlig nog på just en sådan punkt. Här spelar medarbetarsamtalen en stor roll för att se till att
relevant information verkligen når avnämaren.
2.2 Medarbetarsamtal – lönesamtal
Lönesamtal och/eller medarbetarsamtal skall hållas med alla anställda varje år. Att det sker skall de
formella ledarna, dvs i sista ändan prefekter och avdelningsföreståndare, se till.
Att dessa samtal kommer till stånd är speciellt viktigt för de yngre forskarna. Vid dessa samtal kan
man i lugn och ro gå igenom forskarens meriter och diskutera vad som saknas eller kan förbättras.
Motparten är oftast prefekten eller avdelningsföreståndaren. Den personen har också ofta hand om
fördelningen av tex undervisningen inom grundutbildningen och kan med andra ord direkt påverka
den unga forskarens möjligheter att meritera sig på ett bra sätt. Genom en årlig genomgång och
tydlighet om vad som anses viktigt för att kunna söka tex om att bli oavlönad docent garanterar man
att individen ges de förutsättningar som krävs för att kunna lyckas. Att sedan verkligen lyckas ligger
hos varje individ.
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En motfråga blir lätt: Hur skulle sådana samtal kunna förbättra situationen för dessa personer, det
finns ju ändå bara ett begränsat antal fasta tjänster att slåss om, en måste ju slås ut. Är det inte dumt
att invagga dem i falska förhoppningar? Nej. Jag tror inte det. Det jag vill uppnå är att folk skall
förstå vad det är som händer, varför beslut ser ut som de gör. Och det är väl oförlåtligt att ledaren
låter en forskare stå vid slutet av sin forskarassistenttjänst och inse att jag inte har undervisat en enda
timme under fyra år, ingen frågade mig – alla de som jag konkurrerar med till lektorstjänsten har
gjort det och det krävs att jag har sådana meriter oavsett hur bra min forskning är. Visst har individen
här också ett ansvar att ta reda på vad som gäller för olika tjänster – men det ursäktar inte en dålig
handledning.

2.3 Det informella samtalet
Det informella samtalet som tex sker vid fikabordet eller under en resa är ett viktigt tillfälle för
"fortplanting" av kunskaper kring karriärer. Som akademisk ledare bör man fundera kring hur man
kan utnyttja dessa tillfällen till samtal kring karriärer. Självklart är det inte ett samtalsämne att ta upp
vid varje fikapaus eller resa men tillfällena finns där och om man har sin personals situationer klar för
sig, tex när det är dags att börja söka postdoktorstjänster, så kan man tämligen lätt planera in att
använda dessa tillfällen till informell informationsöverföring.
Kanske tycker du att detta låter både pretentiöst och orealistiskt? Jag menar att som akademisk ledare
så slår du sällan "av" din ledarroll. I den rollen ingår karriärdiskussioner och planering oavsett om
personen i fråga arbetar för eller med dig eller hör till någon annans forskningsgrupp. Du som
akademisk ledare har ett ansvar.

2.4 Det offentliga samtalet
Idag är målet att en mycket stor andel av varje årskull gymnasiestudenter i Sverige skall genomgå en
högre utbildning. Staten vill också att vi producerar fler doktorer. Detta betyder att en mycket större
del av befolkningen än någonsin tidigare kommer i kontakt
med universitetet och akademins urvalsprinciper. Det för det extra viktigt att också föra ett offentligt
samtal kring dessa frågor. Jag har inga specifika tankar kring hur detta skulle kunna utvecklas utan
nöjer mig med att konstatera att det är en viktig fråga. Jag tror också att en fördjupad intern
diskussion kring den akademiska karriären och dess fördelar och brister kan leda till en ökad tydlighet
utåt.
2.5 En checklista
Nedan följer en checklista för vad individen bör ha inhämtat vid olika steg i karriären. Målet är att
skapa en förståelse av hur karriärer byggs inom akademin. Idén är att skapa en mental förberedelse
hos den enskilde att hantera systemet baserat på “fakta” redan från början. I den mån ett akademiskt
karriärsystem kan beskrivas i termer av fakta. Kanske är min check lista något vinklad åt det
naturvetenskapliga hållet, tex med avseende på vikten av internationalisering. Jag skulle dock tro att
man tämligen lätt kan modifiera den till att passa vilket ämnesområde som helst.
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Checklistan är inte i första hand tänkt för den individ som vill göra akademisk karriär utan för de
akademiska ledarna i deras arbete med individernas karriärplanering. Till min hjälp att formulera de
olika målen i listan har jag till exempel använt de checklistor som finns för både sökande och
sakkunniga för olika slags tjänster inklusive befordring tex till professor. Även de kriteria som ställs
upp för ansökningar för rådspengar har tagits med. Dessa är kanske inte alltid satta på pränt men
finns där.
• Grundstudent skall ha kunskap om och förståelse av
– pyramiden 3
– vikten av internationalisering
• Doktorand skall ha kunskap om och förståelse av
– pyramiden
– vad står på ett, bra, CV? Ser CV olika ut beroende på vad/vart man söker?
– vikten av internationalisering
– att mobilitet ökar vigören hos individen och systemet
• Postdoktorer
– skall ha kunskap om och förståelse av
* pyramiden
* vad gör man om man inte fortsätter?
* vikten av internationalisering
– skall skaffa sig
* undervisningsmeriter
* administrativa meriter
• Forskarassistent (eller liknande nivå) skall
– arbeta med sin forskningsprofilering
– skaffa sig handledarmeritering (doktorand, examensarbetare etc)
– skaffa sig en förståelse av hur ekonomin inom universitetet/högskolan fungerar
– förstå (och utnyttja) forskningsrådens verksamhet
– skaffa sig en bredare och djupare undervisningserfarenhet vilket innefattar
kursansvar
– inneha administrativa uppdrag med ansvar
1

4

3. Några förslag

3 Inom tex min egen fakultet är kursansvar den i särklass tyngsta undervisningsmeriten vid befordran till
professor, handledning av doktorander och examensarbetare räknas enbart till den egna forskningen. Man
kan diskutera om detta är rätt eller inte men fakultetens checklista till sakkunniga är mycket lik den vid
andra universitet och har därför drag av allmängiltighet.
4 Dessa skall, naturligtvis, inte vara så betungande att de går ut över den egentliga verksamheten, dvs

.

forskningen, men tillräckligt substantiella för att visa om personen kan utföra liknande uppdrag i framtiden.3

69

70
Utifrån mina diskussioner har här ett några olika förslag dels ett direkt till Lunds universitet dels
några enklare, men nog så effektiva, förslag till akademiska ledare på universitets, fakultets och
institutionsnivå. De senare tar nog mycket avstamp i hur det ser ut på just Lunds universitet men bör
vara tämligen generella.
3.1 Utsträckt postdoc – ett förslag till Lunds Universitet
Jag har tidigare tagit upp det faktum att inom många discipliner betraktas internationella kontakter
och samarbeten som en ytterst viktig merit för den enskilde forskaren. Att man gör det är inte enbart
av omsorg om forskaren utan än mer av omsorg om Sveriges och det egna universitetets forskning
och möjlighet att skapa och/eller behålla sina internationella
positioner.
Min egen erfarenhet dels av att byta universitet inom Sverige och dels av en internationell
postdoktorstid och egna iakttagelser av andra yngre forskare både inom och utom Sverige (av
naturliga skäl mycket astronomer men inte uteslutande) har lett mig fram till den bestämda
uppfattningen att rörligheten är nödvändigt om forskningen inte skall stagnera och att även
administrationen och undervisningen mår bra av vistelser vid andra institutioner en den man
disputerade vid.
Mitt förslag är att Lunds universitet startar ett postdoktorsprogram av ett annorlunda slag, ett som
ger ökar stabilitet men som behåller konkurrensen. Förslaget är att den som i någon form av
konkurrens fått en postdoktorstjänst eller motsvarande också ges en tvåårig hemvändartjänst till
Lunds universitet finansierad av universitetet.
Vad är poängen med detta? Jag ser flera bra skäl. Det första, och kanske viktigaste, är att det skapar
trygghet för individen, dvs postdoktorn. Om man idag ger sig ut på en postdoktorstjänst och stannar
borta längre en precis ett år faller man ur socialförsäkringssystemet. Vilket bland annat innebär att du
inte kan få föräldrapenning och att om du blir arbetslös när du återvänder så får du leva på
socialbidrag. Om universitetet garanterar dig minst ett år efter hemkomsten så innebär det att du
kommer att komma in i systemet
igen. Jag föreslår upp till två år eftersom det ger gott om tid att landa, att göra mer forskning och att
söka tex forskarassistenttjänster från Vetenskapsrådet (så att man inte faller emellan två sökperioder).
Ett år kan vara för kort för att få in en fot i det svenska forskningssamhället. Med två år i bakfickan
när man reser ut så kan individen känna sig säker. Man kan lättare ta med sin familj. Kanske är detta
speciellt viktigt för kvinnor. Man vet att man kommer att kunna landa igen i Sverige, om man nu
inte väljer att söka nya tjänster i andra länder.
Universitetet får en bra möjlighet att rekrytera duktiga yngre forskare ur den hemvändande gruppen.
Inte alla kommer att få plats vare sig vid Lunds universitet eller andra universitet. Men det kan man
vara tydlig med. Att få LUs hemvändartjänst betyder inte fast tjänst. Universitetet står för sin modell
med fortsatt urval.
De hemvändande postdoktorerna har med sig viktiga internationella erfarenheter i
bagaget och kan med detta bidra dels till ett ökat forskningsutbyte med andra grupper i världen och
dels har de med sig kunskap om hur andra system än de svenska fungerar. Låt gärna dessa
erfarenheter få plats inom Lunds universitet istället för att fortsätta att “göra som vi alltid gjort”.

70

71

3.2 Några enkla åtgärder inom nuvarande system
Det finns, ganska, enkla saker man skulle kunna göra för att öka akademins benägenhet att “ta tag” i
detta med karriärvägar. De förslag som jag listar nedan är egentligen triviala och finns ibland redan
på plats. När jag tänkte ut förslagen utgick jag från sådant som jag själv ser inte finns och som jag
tänker mig att jag skulle se till att prioritera om jag själv befann mig i någon av de ledande roller som
tas upp här.
Till förslagen nedan skall man lägga de obligatoriska utvecklings- och lönesamtalen. Jag vet att de
ofta inte sker men eftersom de i princip skall ske så har jag utelämnat dem här. Att se till att de sker
är dock fortfarande en viktig ledningsfråga som vi måste fortsätta arbeta med. Förslagen nedan är
alltså utöver det vi redan "måste" göra.
Rektorsämbetet Det är viktigt att rektorsämbetet sänder de rätta signalerna till organisationen. De
saker som rektor tar på allvar tar också tex dekaner på allvar. Rektor kan tydliggöra att
karriärdiskussion och planering av karriärer är naturliga delar av det akademiska ledarskapet. Dels
kan han göra det i sina regelbundna möten med dekanerna men också i mer praktisk handling. Ett
bra exempel som siktar in sig på den allra lägsta nivån, dvs grundstudenterna, vore om rektor kunde
delta i en eller flera av de olika arrangemang som anordnas av olika aktörer inom och utom
universitetet och som ofta går under någon form av benämning som innehåller "arbetsmarknad" och
"dag", dvs "jobbmässor". I dessa ges stundtals utrymme för mer podiumlika presentationer. Rektor
kunde där berätta om det "akademiska alternativet" och vad det innebär. Hur akademin tänker kring
akademiska karriärer och vad det innebär att vara akademiker i en akademi i motsatts till en
akademiker i industri eller förvaltning.
Fakulteten är en naturlig punkt att ordna en bredare information till doktorander som snart
disputerar, postdoktorer och forskarassistenter. Detta kan, på ett mer formellt sätt, ske bland annat
genom de olika kurser som fakulteten ordnar för dessa kategorier forskare. Ett bra exempel är de
docentkurser som ges vid en del fakulteter. När jag själv gick den fick vi viss information och
diskussion kring forskningsrådens politik och arbetssätt men inget om våra egna karriärer. Här kunde
man ägna en halv dag åt att diskutera universitetets karriärstruktur och vilka meriter som är viktiga
att skaffa sig, förutom de rent vetenskapliga. Fakulteten bör också vara noggrann med att se till att
dessa forskarkategorier också får del av medarbetarsamtalen så att dessa inte blir något man
förbehåller de redan anställda. Prefekter kan antingen själva eller delegera till tex studierektor att till
grundstudenterna ge saklig information om den akademiska karriären i just deras eget ämne. Sådan
information bör innehålla de ämnesspecifika kraven, tex inom astronomin så åker (nästan) alla som
sedan har blivit kvar inom akademin på internationella postdoktorsvistelser. Vid andra arrangemang,
tex öppna hus till gymnasie- och grundskolestudenter, skall man också se till att det finns
information om "Hur man blir en X", allt från den ganska långa grundutbildningen till de följande
stegen och hur lång tid de tar. Detta är ett jobb för studievägledare och studierektorer i första hand
men kan gärna spridas vidare.
Kanske verkar de här åtgärderna naiva och enkla. Ja, de är de men vi gör faktiskt nästan ingen av de
saker jag har räknat upp ovan. Om man tog dessa som mål för verksamheten under tex en
femårsperiod så skulle vi ha ökat medvetenheten om den akademiska karriären radikalt bland våra
grundstudenter och samtidigt ha skaffat oss själva en djupare insikt om vad det egentligen är vi håller
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på med genom att vi har tvingats tänka igenom karriärerna. Därför menar jag att även om förslagen
ovan är enkla så är de inte triviala. De är dessutom genomförbara.
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7. VISION FÖR DE KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLORNA I MALMÖ:
K-OMRÅDET MUSIKHÖGSKOLAN, TEATERHÖGSKOLAN,
KONSTHÖGSKOLAN
Cecilia Hultberg, De Konstnärliga högskolorna i Malmö, Lunds Universitet
Det konstnärliga området i dagsläget
Som fakultet inom Lunds universitet är det konstnärliga området speciellt ur flera aspekter. Det
ligger i Malmö, på olika platser i staden, och består av tre institutioner, Musikhögskolan,
Teaterhögskolan och Konsthögskolan, som tidigare varit självständiga konstnärliga högskolor.
Musikhögskolan, där jag är lektor, är en stor institution som egentligen motsvarar två stora
institutioner: Musiklärarutbildningen (ML) och Musiker-/Kyrkomusikerutbildningen (Mu/Ky). Var
och en av dessa utbildningar är flera gånger större än Teaterhögskolan och Konsthögskolan
tillsammans. Musiklärarutbildningen representerar ytterligare ett särdrag hos K-området genom att
den står för Lunds Universitets enda fullständiga lärarutbildning. Den riktar sig mot samtliga
förekommande skolformer och –stadier; obligatorium och frivillig undervisning samt högre
utbildning.
I många avseenden agerar institutionerna respektive utbildningarna fortfarande självständigt. De har
t.ex. mycket olika utformade projekt för samverkan, inom LU, med andra universitet och högskolor
samt med samhället i övrigt. Därutöver har ett väl fungerande samarbete inom fakulteten byggts upp.
Det gäller speciella projekt, men i nuläget gäller det främst lokaler. Det så kallade Inter Arts Center
håller nu på att bli verklighet. Här får de tre högskolorna gemensamma scener och lokaler för publik
verksamhet. Håkan Lundström och Ulf Nordström, kanslichef, har arbetat långsiktigt för att i
samråd med institutionerna genomföra detta.
När de konstnärliga högskolorna införlivades med LU inrättades nämnder för konstnärligt
utvecklingsarbete, vilket har jämställts med forskning. Sedan tio år har Musikhögskolan även en
forskarutbildning i musikpedagogik som nu är väl etablerad och har ett gott internationellt rykte.
Den första doktorandgruppen, som jag själv ingick i, bestod av erfarna lärare från olika
musikutbildningar. Den nyare, konstnärliga forskarutbildningen, som omfattar alla tre
institutionerna, är inne på sitt fjärde år. Även här är doktoranderna väl etablerade inom sina
respektive områden. När Malmö Högskola bildades valde K-området att stanna kvar inom LU,
särskilt med tanke på den betydelse som LU haft för uppbyggnaden av forskarutbildningarna. FU i
musikpedagogik är knuten till den samhällvetenskapliga fakulteten, och den konstnärliga till den
humanistiska.
I samband med att den konstnärliga forskarutbildningen etablerades har en eftersläpning märkts vad
gäller konstnärliga utvecklingsarbeten. Sedan ett år tillbaka har tre nya, institutionsbaserade KUnämnder utsetts, och förväntningarna på dessa är stora, både från ledningsgrupp och lärare.
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AKKA-projektet för K-området
På grund av K-områdets speciella karaktär är också min egen situation lita annorlunda än de flesta
andra AKKA-deltagarnas. Anledningen till att jag anställdes var min konstnärliga och pedagogiska
kompetens, samt den utveckling jag lett inom detta fält. Först långt senare har jag etablerat mig som
forskare. Eftersom mitt eget forskningsområde ligger i ett gränsområde som sträcker sig både in i det
musikpedagogiska och det konstnärliga fältet har jag förmånen att samarbete med kolleger inom båda
discipliner.
Under mina år som anställd vid Musikhögskolan har jag även från olika perspektiv fått inblick i
områdets verksamhet, villkoren för denna samt för anställda och studenter. På institutionsnivå har jag
haft olika interna ledningsuppdrag och varit ledamot i samtliga förekommande nämnder. För
närvarande är jag ordförande för nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete. På områdesnivå är jag
ledamot i fakultetsstyrelsen. Inom LU har jag företrätt området i flera styrelser och är nu ledamot i
styrelsen för Lärande Lund. Under tidigare år gav särskilt uppdraget som områdets representant i
”strategiska gruppen” intressanta inblickar, både vad gäller framtidsvisioner och maktrelationer
mellan RÄ och fakulteter (denna grupp, med Göran Bexell som ordförande, tog fram den senaste
strategiska planen för LU – så när som på inledning och avslutning vilka skrevs av RÄ under rektors,
Boel Flodgrens, ledning). Under ca ett decennium var jag K-områdets fackliga förtroendeman för
SACO, satt med i SACO-rådet vid LU och var ledamot i SULF:s styrelse, vilket gav värdefulla
inblickar från ett motsatt perspektiv.
Sammantaget har mina inblickar i K-områdets verksamheter lett till att jag tillsammans med Håkan
Lundström anpassat mitt AKKA-projekt till områdets speciella karaktär. Under oktober och
november intervjuade jag områdets dekan och kanslichef (se kommentarer i punktform). Håkan
föreslog att jag under vårterminen 05 skulle följa honom i hans arbete. Jag har fått förtroendet att
sitta med som lyssnare i alla sammanhang som jag önskat ta del av. Till viss del har emellertid de
erfarenheter jag gjort konfidentiell karaktär. Därför känns det oetiskt att diskutera dessa skriftligt. Jag
har t.ex. följt förhandlingarna kring omvandling av anställning som timlärare till tills-vidareanställning på samtliga nivåer: med den anställdes fackförbund, med LU:s personalenhet och vid den
slutgiltiga förhandlingen. Vid ett flertal tillfällen har jag deltagit i ledningsgruppens möten (dekan,
kanslichef samt institutions- och utbildningsledningar). Jag har också blivit inbjuden till dekanens
och kanslichefens möten mellan enskilda institutionsledningar. Dessa har under våren huvudsakligen
handlat om Inter Arts Center. Vid sammanträden med tjänstetillsättningsgruppen har jag följt
handläggningen av befordringsärenden och tillsättningar av tjänster vid de olika institutionerna.
För att jag bättre skall fånga upp dekanens löpande arbete har jag också vissa dagar, när både Håkan
och jag arbetat vid våra datorer, suttit i Håkans rum (peripheral participating). Alltefter som aspekter
som kunde vara av intresse för mig dök upp i Håkans arbete har vi diskuterat dessa. Som exempel
kan nämnas uppgiften att finna sakkunniga i befordringsärenden. Detta upptar mycket av Håkans tid
som dekan, eftersom många lärare har mycket speciella expertisområden.
Vision 1 – Forskningscentrum för konstnärligt lärande
K-området befinner sig f.n. i en intressant och expanderande fas. Detta gäller inte enbart den publika
konstnärliga verksamhet som kan utvecklas och presenteras i Inter Arts Center, utan i minst lika hög
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grad forskarutbildningarna och forskning. Arbetet med att formellt etablera en konstnärlig fakultet är
långt framskridet.
När nu områdets forskarutbildningar har etablerats är det angeläget att på ett övergripande plan se
över möjligheterna till synergieffekter genom utbyte av erfarenheter på flera plan; mellan
grundutbildning och forskarutbildning, mellan institutioner, mellan K-området och andra
discipliner. Dessutom är det viktigt att ta vara på möjliga synergieffekter genom att relatera forskning
och konstnärliga utvecklingsarbeten till varandra. Ytterligare en aspekt gäller kontakter med det
omgivande samhället. I dagsläget saknas positioner för doktorer från K-området. Därför behöver
strategier utvecklas för att informera om den kompetens som doktorsexamen i musikpedagogik
respektive konstnärlig doktorsexamen kan stå för.
Ett annat problem är att det fortfarande krävs praxiserfarenhet, samt – i musikpedagogik –
påbyggnadsutbildningar, efter 4 1/2 – 5 års heltidsstudier för att påbörja forskarutbildningar. Den
konstnärliga forskarutbildningen är t.ex. tillgänglig enbart för etablerade konstnärer. Den nya
lärarutbildningen i musik kan ge upp till 60p i musikpedagogik. För att antas till FU i
musikpedagogik krävs 80p samt erfarenhet från undervisning. För dem som har musikergrundexamen krävs en längre påbyggnadsutbildning och praxiserfarenhet. En viktig utmaning för Kområdet är därför att bygga upp strategier för att i enlighet med riktlinjerna i Bolognaprocessen göra
det möjligt för studenter att efter åtta års studier kunna ta en doktorsexamen.
För att uppmärksamma områdesgemensamma möjligheter är det viktigt att framhålla att
musiklärarutbildningen definieras som en konstnärlig lärarutbildning. Genom att beskriva
”konstnärligt lärande” som ”människors sätt att utveckla sin förmåga att uppfatta, skapa och gestalta
konstnärligt uttryck” omfattar detta begrepp lärande i olika åldrar och på olika utvecklingsstadier.
Som forskningsfält utgör då ”konstnärligt lärande” ett gränsområde som delvis överlappar både
konstnärlig forskning från hela K-området och musikpedagogisk forskning. Detta skulle kunna bilda
grunden för ett områdesgemensamt forum, en mötesplats för forskare, lärare med utvecklingsarbeten,
forskarstudenter och forskningsintresserade GU-studenter från hela K-området. Ett sådant forum
skulle erbjuda möjligheter till samarbete med andra konstärliga högskolor och med andra discipliner.
För forskning inom respektive institution skulle ett sådant forum också vara utvecklande. Med
motsvarande definition av ”musikaliskt lärande” skulle t.ex. forskare, lärare och studenter med
liknande fokus på individuella processer, men från olika perspektiv, kunna utbyta erfarenheter med
varandra och med kolleger från andra musikhögskolor eller andra discipliner.
Min vision är att också en forskarutbildning i ”konstnärligt lärande” etableras inom detta forum.
Liksom den redan existerande konstnärliga forskarutbildningen skulle den kunna indelas i
institutionsanknutna underavdelningar. Dessa skulle ge möjlighet till doktorandstudier för dem är
intresserade av detta område, oavsett vilken konstnärlig eller konstnärligt pedagogisk grundexamen de
har. Genom att utveckla en sådan forskarutbildning skulle de konstnärliga högskolorna följa upp de
mål som satts för Bolognaprocessen; att studerande inom åtta års heltidsstudier skall kunna uppnå
doktorsgrad.
Ett forum för ”konstnärligt lärande” skulle också främja högskolepedagogiska studier inom Kområdet genom att det omfattar lärande i samband med konstnärlig verksamhet från unga år till
professionell expertis. Detta gäller inte bara forskningsstudier, utan också områdets specifika
möjligheter i form av konstnärliga utvecklingsarbeten. Det nya arbetstidsavtalet synliggör tydligare än
det tidigare den arbetstid som ligger utanför undervisning inkl. kringarbete, sammanträden etc. Nu
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finns en växande efterfrågan på kringmedel för utvecklingsarbeten inom den avtalade ramen för
utvecklingsarbete/forskning och kompetensutveckling. Forum för konstnärligt lärande skulle
underlätta för kolleger som utbildats innan FU fanns, att genom individuellt anpassad
kompetensutveckling med anknytning till utvecklingsarbeten meritera sig för att gå en
forskarutbildning.
Sammantaget är det min vision att etablera ett forskningscentrum för ”konstnärligt lärande” för att
utveckla K-området forskningsmässigt.
Vision 2 – jämställdhet; socialt klimat på arbetsplatsen
I de möten som jag närvarat vid, och även nämnder och styrelser där jag är eller har varit ledamot,
har jag upprepade gånger iakttagit hur etablerade härskartekniker används. Det är inte enbart män
som använder dessa gentemot kvinnor, utan de används både av kvinnor och män mot både kvinnor
och män. Jämfört med andra motsvarande institutioner har vi dock ett gott jämställdhetsklimat.
Under senare år har särskilt Musikhögskolan tagit in jämställdhet och mobbning i kursplanerna i
GU, vilket särskilt lyfter fram i GU-studenteras utvärdering (genomförd av HSV VT04).
Min vision är att vi på ett värdigt sätt i kollegiet skall kunna diskutera attityder och härskartekniker
för att förbättra det sociala klimatet ytterligare. Vi behöver strategier för på ett odramatiskt sätt
identifiera och bemöta härskartekniker och mobbning i de situationer där de kommer till uttryck.
Befordring
Ett växande problem är att allt fler män befordras till lektorer, medan de flesta kvinnliga lärarna
fortfarande är adjunkter. Alla anställda har visserligen informerats om riktlinjerna för befordran, men
tyvärr har betydligt färre kvinnor än män ansökt om detta. Motsvarande gäller lektorers befordran till
professor. Här behövs en betydligt mer aktiv insats för att motivera kvinnor att strukturera sina
meriter och ansöka om befordran.
Tjänstetillsättning
Vid anställning av ny personal beaktas jämställdhetsaspekter. Det är dock beaktansvärt att endast en
kvinnlig konstnärlig professor tillsatts inom området. Här behövs också en genomgång av
institutionernas strategier.
Min vision är att fördelningen kvinnor-män skall vara ungefär likadan på alla nivåerna av
lärarbefattningar; adjunkter, lektorer och professorer.
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8. FRÅN ROSENBAD TILL PÅLSJÖ ÄNGAR
Charlotta Johnsson och Nina Reistad, Lunds Tekniska Högskola, Lunds
Universitet
Denna rapport grundar sig på en del av de kunskaper, material och tankar som vi har samlat under
mer än ett år som deltagare i Lunds universitets (LU) ledarskapsprogram AKKA 2004/2005.
Parallellt under detta år har LTH arbetat fram en ny organisation som träder i kraft vid årskiftet
2005/06.
Våra mål med detta dokument är att:
Orientera oss om det svenska högre utbildningssystemet, dvs. om förutsättningarna för
verksamheten vid Lunds universitet och inte minst vid Lunds Tekniska Högskola (LTH).
Orientera oss om dels LU:s organisation
Lära oss mer om LTH:s nya organisation.
Reflektera över LTH:s organisation och uppbyggnad
Presentera några tankar om hur LTH kan förstärka relationen med näringslivet som är till
nytta för båda parter.
Urspungsdokumentet startar på Rosenbad – med en presentation av Riksdag, regering och
myndigheter och deras arbete med den svenska högre utbildningen, och slutar på Pålsjö ängar – med
en presentation av LTH. I denna samlade AKKA skrift presenteras ett utdrag ur dokumentet som
behandlar våra reflektioner.
Våra reflektioner
Vi skulle vilja delge våra reflektioner beträffande två huvudteman:
Kontakter med näringslivet vs 3dje uppgiften och Organisationsteoretiska reflektioner
Kontakter med näringslivet vs 3dje uppgiften
Under året som gått har vi under ett flertal till tillfällen, t.ex. vid presentationer från LTH:s ledning,
vid deltagande i olika kompetensutbildningskurser inom LU och LTH, vid deltagande i nämnder
och styrelser som ett led i AKKA utbildningen, vid vårt dagliga jobb på institutionerna för
Reglerteknik och fysik (LTH), genom artiklar i tidningar och debattinlägg i media, etc, förstått att
LTH behöver synas mer. LTH har och behöver ha kvar goda kontakter med näringslivet, på LTH är
lärarna duktiga på (eller börjar bli duktiga på) pedagogik, i näringslivet blir det allt viktigare med
fortbildning.
Skulle LTH kunna få ihop allt detta på något positivt sätt? Vårt förslag är att LTH startar med
kortare kurser riktade till industrin. Iden är följande:
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Under sommaren, t.ex. under två veckors tid i slutet av juni, då ingen annan undervisning
bedrivs vid LTH och lediga undervisningslokaler finns, kan LTH ge kortare kurser riktade till
industrin. Kurslängden skulle kunna vara 3-5 dagar per kurs.
Inom näringslivet blir det allt viktigare med fortbildning, så det borde finnas en marknad för
industrikurser.
LTH vill underhålla sina kontakter med industrin men också gärna skapa nya kontakter.
Kurserna ger ett ypperligt tillfälle att komma i kontakt med fler företag.
Genom att marknadsföra kurserna får LTH extra publicitet i tidningar och andra medier.
Varje år skulle t.ex. 5 olika kurser kunna hållas. Detta betyder att institutionerna kan turas
om att ge kurserna och arbetsbördan på institutionerna bör därför inte öka något nämnvärt
(4 kurser per år, innebär att varje institution endast behöver delta ca vart 4:e år). Ett rullande
schema mellan institutionerna skulle kunna skapas.
LTH tar betalt för industrikurserna. Pengarna går till institutionerna som på detta sätt får ett
extra bidrag i sina kassor.
Den pedagogiska kvalitén på kurserna kan säkras genom att involvera den Pedagogiska
Akademin. Detta ger också tillfälle att marknadsföra den Pedagogiska Akademin utanför
LTH.
De institutioner som håller kurserna bör skriva en kortare beskrivning av kursinnehållet.
Detta kan troligtvis relativt enkelt skrivas om till en kortare populärvetenskaplig artikel som
kan tjäna som material till ”3dje uppgiften” LTH kan därmed arbeta aktivt med 3dje
uppgiften.
Figuren nedan illustrerar iden med industrikurser.

Organisationsteoretiska reflektioner
Vi skulle vilja sammanfatta LTH:s nya organisation den någon förenklade bilden nedan.
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Utbildning

Forskning
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LTH har tre huvuduppgifter
Grundutbildning
Forskning
Tredje uppgiften
Dessa tre uppgifter borde tydligt synas i organisationen och styrelsen skulle gynnas utav att ha en klar
organisation så att de enkelt kan diskutera och fatta beslut kring de tre huvuduppgifter.
Dessutom måste personalfrågor kunna hanteras, detta görs lämpligen genom institutionerna.
En snabb reflektion av bilden ovan visar att den 3dje uppgiften inte har något utrymme alls i
organisationen. Ett förslag på en mindre ändring i den föreslagna organisationsstrukturen finns i
figuren nedan.
Utbildning
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Vetenskapligt råd

80
Vi tror att det är viktigt att förstå den organisation som vi verkar i eftersom det som händer på en
arbetsplats blir mer begripligt om vi förstår logiken i dess organisation. Det är av särskilt intresse i
detta sammanhang eftersom olika organisationen ger olika förutsättningar för såväl grupper som
ledare. En förändrad organisation innebär också alltid förändrade relationer. Lars Svedberg (2003)
menar att en organisation främst är ett socialt fenomen som växer fram ur relationen mellan de
människor som finns i organisationen.
Det finns olika typer av organisationer och i tabellen nedan har vi sammanfattat några vanliga
grundstrukturer och dess för och nackdelar. Materialet har vi hämtat ur boken "Grupp-psykologi" av
Lars Svedberg (2003) samt från kursen ”Organisation 2” som gavs för LTH:s personal under
höstterminen 2004.

80

81
Tabell 1. Några vanliga grundstrukturer för olika typer av organisationer.

Grundstruktur

Beskrivning

För- och nackdelar
+Varje person kan fördjupa sitt
specialistkunnande och bli ännu bättre
inom sitt specialistkunskapsområde

Funktionsorganisation

Varje person ett tydligt ”hem” (exempel;
institutionen för onkologen där alla läkare
som sysslar med strålningsvetenskap hör
hemma).

- Helhetsansvar saknas
- Ej så bra på att underordna sig
riktlinjer ifrån överordnad enhet
- Ej så bra på förnyelsearbete

Linje-stab organisation
(Hierarkisk organisation)

Processorganisation

Matrisorganisation

Team organisation

Nätverksorganisation

Ordning, kontroll och disciplin är
honnörsord. Chefen bestämmer –
entydiga ordervägar.
Linje-stab organisationen är typisk för
armen, där en tydlig ansvarslinje krävs:
general-major-befäl-leutnant. Stabernas
uppgift är att serva och ger råd och stöd.
I processorganisationen har man har ett
helhetsansvar för en process (exempel:
akut-patienter) istället för en funktion
(exempel: patientmottagningen).
I matrisorganisationen kan varje person
ha flera ”hem” (exempel; en läkare kan
tillhöra projektet ”Cancer” och samtidigt
tillhöra specialistgruppen ”onkologer”, en
annan läkare kan tillhöra samma projekt
men istället tillhöra specialistgruppen
”kirurgi”).

Inspirerad från konsultverksamheter. Ett
team sätts ihop så fort man har fått ett
uppdrag. Teamet skall samarbeta, vara
autonomt kunna ta ansvar och
befogenheter.

De formella band som binder samman en
traditionell organisation ersätts istället av
partnerförhållanden
och
delade
kommunikationskoder (tex värderingar
och resultatmål) mellan flera (del-)
organisationer.
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+ Entydiga ordervägar.
- Kreativitet uppmuntras ej
- Brist på demokrati
+ Bra på att se helheten, både på kort
och lång sikt
+ Försök att utnyttja resurserna på
effektivt sätt,
en kompetens (en
person) kan användas för flera
ändamål
- Ej entydiga ordervägar
- Man löser sin uppgift på bästa sätt
men man har inget långsiktigt
planerande
+ Skapar en god social stämning i
laget
- Möjlighet till att ett team kan bli för
initiativrikt och börja divergera från
moderorganisationen
- Relativt ny (och outforskad)
organisationsstruktur
- Organisationens interna gränser
suddas ut
+ Möjlighet till nya synergieffekter av
att nya kontakter skapas

82
LTHs tre huvuduppgifter har naturligtvis olika mål och bör därför styras på olika sätt. Om vi
försöker att väva ihop detta med våra kunskaper inom organisationsteori så skulle vi vilja
sammanfatta det som:
Institutionerna: gynnas bäst av en funktionsorganisation.
Institutionerna utgör en solid bas för LTH. Detta är de anställdas ”hem”.
Utbildningen: gynnas bäst av en processorganisation.
Utbildning vid LTH kan liknas vid en process. Studenter antas till en utbildning, de går sedan
igenom en kedja av kurser (obligatoriska, valbara och valfria) för att slutligen få ut sin examen.
Forskningen:
Grundforskningen hör hemma hos specialister och kräver en miljö där specialistkunskaper
befrämjas. Grundforskningen bedrivs ofta ute på institutionerna där ”specialisterna” och
”specialisttänkandet” finns. Grundforskningen gynnas därför utav en funktionsorganisation .
”Portalforskningen” kräver tvärvetenskapliga tankebanor. Den gynnas därför bäst utav en
matrisorganisation där portaluppgiften blir projektet. Deltagarna i en forskningsportal hör
hemma på en institution men deltar i ett projekt. Projektet leds av en portalfigur.
3dje uppgiften: gynnas bäst av en teamorganisation.
LTH skall samarbeta med det omgivande samhället. Denna uppgift kan med fördel utföras utav
ett team som tilldelats denna uppgift under en begränsad tid. Teamet kan sedan bytas ut emot ett
nytt team. I varje team är det viktigt att deltagarna känner sig lika betydelsefulla.
Dessa organisationsteoretiska tankar finns sammanfattade ”på små rosa moln ☺” i bilden nedan.
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9. CATCH 22 WOMEN - KVINNOR OCH AKADEMIN
Rajni Hatti-Kaul, Fakultet Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
Läraryrket har traditionellt varit mansdominerat – också i Sverige där kvinnor har en relativ stark
position i samhället. Det är uppenbart att antalet kvinnliga professorer på universitetet är långt under
jämställdsdhetsmålet uppsatt för 2005. Att öka antalet kvinnliga ledare så snart som möjligt känns
som en tung uppgift. Antalet kvinnor som disputerar är i proportion till vad man kan förvänta sig
och det är i fasen efter som det stora tappet sker. Många har undrat över varför kvinnorna försvinner
från akademin. De kvinnor som väljer en forskarkarriär är lika kompetenta och motiverade som
männen!
Hade det varit förmågan att driva högkvalitativforskning som styr hur man klättrar uppför
karriärstegen hade det sannolikt inte funnits så skev könsfördelning. Men eftersom forskarkarriären är
komplex är det svårt att peka ut någon enskild faktor, utan man måste se till helheten.
En allt större del av universitetets verksamhet är beroende av externfinansiering och osäkerheten
kring framtida finansiering är mycket stor. Det har ökat svårigheten att etablera en livskraftig
forskning för en nydisputerad. Med de nya satsningar på kompetenscentra, starka forskningsmiljöer
och konsortier blir ”skillnaden mellan dem som har resurser och dem som inte har resurser mycket
stora”. I detta scenario är det inte uppenbart att rekommendera någon att helhjärtat satsa på
forskning som en karriär.
Denna osäkerhet i systemet kommer att drabba kvinnorna hårdare. Flaskhalsen i universitetskarriären
är oftast steget mellan forskarassistent och lektor. Detta är det avgörande steget för både män och
kvinnor eftersom det är steget mellan tidsbegränsad anställning och fast tjänst. Kvinnor har haft
särskilt svårt att ta detta steg. Kvinnor anser antingen att det inte är mödan värt att fortsätta
konkurrera inom ett system som blir allt omänskligare vad gäller anslag, försörjning och
anställningstrygghet. Det är många kvinnor som väljer bort en akademisk karriär, utan de prioriterar
andra värden i livet. En annan orsak kan vara att det meritvärderingssystem som vi idag tillämpar
baseras på ett manligt synsätt som gynnar de män som förmår att jobba inom de “etablerade”
formerna.
Sned tilldelning av forskningsanslag är en annan viktig faktor som urholkar kvinnors möjlighet till
akademisk karriär. Vetenskapsrådets anslagsfördelning detta år visar återigen att resursstilldelningen
är sämre för kvinnor. Orsakerna till detta kan vara medveten diskriminering eller omedvetna
värderingar som missgynnar kvinnor. Satsningar på starka forskningsmiljöer, mm är ett annat
populärt resursrelaterat fenomen som missgynnar kvinnor eftersom det är främst män som har
kommit så långt i karriären att de kan vara huvudsökande. Till exempel har endast tre av 22 inkomna
5
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Helena Danielsson, Professor i Biokemi, Uppsala Universitet, i sin debattartikel, Blir kvinnor sämre efter
30?, http://www.tentakel.vr.se
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ansökningar till Berzelius Center kvinnliga huvudsökande och Stiftelsen for Strategisk Forskning
rekommenderade en kvinnlig sökande att hitta en ”man över 55” som kunde vara huvudsökande för
det konsortieprojekt hon hade skapat, annars skulle projektet inte vara konkurrenskraftigt.
Ett praktiskt problem som resultat av dagens jämtställdhetspolicy är att de fåtal kvinnor som är på
väg upp i karriären blir överbelastade när de ska delta i olika uppdrag för att uppfylla kravet på
representation av båda könen. De försummar därigenom kärnverksamheten som deras manliga
kollegor relativt ostört kan fortsätta med. Att männen påverkas mindre beror inte på att de inte
involveras i arbetsgrupper mm, utan på att de genom sitt flertal blir förskonade från alltför många
uppdrag av allmän karaktär. De kvinnor som finns i systemet behöver ges samma förutsättningar som
männen så att de kan öka sina vetenskapliga meriter.
Att man vill öka antalet kvinnliga professorer på universitet är förståligt. Det är en lång startsträcka
innan en person anses professorskompetent och för att öka utbudet av potentiellt kompetenta
kvinnor måste antalet som klarar sig igenom kvalificeringsfasen ökas. Genom ett stort antal kvinnliga
forskarassistenter och lektorer kommer antalet kvinnor i professorskategorin att öka. Det krävs aktiva
insatser på fakultets- och institutionsnivå, tex.
möjliggör för kvinnor att under rimliga arbetsförhållanden satsa på forskning
skapa ett bättre system för bastilldelning som kan medverka till att staga upp sviktande
försörjningstillfällen för forskning. Stabilisera det forskningspolitiska gungflyet!
ge riktade stöd för att inrätta/underhålla tjänster i mellanskiktet för kvinnor.
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten på Uppsala universitet har beslutat om finansiellt stöd
för institutionen ifall en kvinna tillsätts som universitetslärare. Här kan också nämnas arbetet
som har påbörjats av Lunds universitetets prorektor om långsiktigt verka för en jämn
könsfördelning. Ett speciellt program Academic Traineeship har startats med syfte att knyta de
duktiga yngre kvinnliga forskare till Lunds universitet.
mentorprogram för att öka deras medvetenhet i universitetets organisation och nätverkande
tidigt i karriären
uppmana och möjliggöra för kvinnor att etablera internationella samarbeten och göra dem mer
synliga så att de kan konkurrera om viktiga uppdrag inom forskningsråd och universitet mm.
•Ge ekonomisk kompensation till kvinnor som deltager i styrelser och nämnder så att de kan
skaffa extra arbetskraft för att kompensera bortfallet i forskningen pga av uppdragen.
Se över de krav som är vanliga idag att en akademisk forskare skall ha varit utomlands som
postdoc innan en karriär kan initieras på hemmaplan. Det är ofta enklare för män att
genomföra detta och kravet på en postdoc period i utlandet är ett dolt hinder som på intet vis
är könsneutralt.
Forskning med industriell tillämpning är en del av LTH:s verksamhet. LTH:s organisation har också
näringslivsråd för utbildningsfrågor. LTH:s eller institutionens ledning bör undersöka möjligheterna
för industrisponsring av kvinnliga tjänster.
Genusaspekten är viktig idag vid prioritering av forskningsansökningar. Med en jämnare
könssammansättning i berednings- och beslutsgrupper bör anslagsfördelningen kunna bli mer
rättvisande, speciellt om de anslagsgivande myndigheterna uppmanas att utbilda sina
nämndledamöter i genusaspekter av relevans för uppdraget.
Kvinnor behöver själv bli bättre på lära sig spelreglerna i akademin.
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B. REFLEXIONER KRING LEDARSKAP AV KVINNOR VID LUNDS
UNIVERSITET

1. DOKUMENTATION AV OCH REFLEXIONER KRING PROJEKTET AKKA
Elisabeth Nilsson, Fakultet Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
”Det personliga ledarskapet – de goda förebilderna”
Den första programpunkten innebar ett samtal mellan tre kvinnor i ledande positioner 5 . Att sitta i två
timmar och lyssna till ett samtal kändes till en början som en smärre kulturchock. Jag var helt
desorienterad och hade svårt att finna meningen i lyssnandet. Samtalet följdes av diskussioner i
grupper formerade tvärs över fakultetsgränserna och här dök plötsligt reflexionerna upp! Vår grupp
skulle diskutera frågor som
”Hur förena forskning, ledarskap och familj? Är det viktigt att förena för att skapa
trovärdighet?
Kvinnligt – manligt, hur är man mot varandra?
Varför kvinnliga ledare?
Kulturellt eller biologiskt betingade skillnader?
Tillför kvinnor något extra eller är det bara en rättvisefråga?”
Diskussionens vågor gick höga. De tre kvinnorna vi lyssnat till var alla ”superkvinnor” som lyckats
förena allt. Går det? Jag, som utgjorde en udda fågel i sammanhanget i det att jag inte har några barn,
lyssnade mest. Min känsla var att alla delade uppfattningen att kvinnor i karriären måste ha barn och
familj för att vara trovärdiga. Ingen ifrågasatte den kvinnliga ledarens möjlighet att med tre parallella
karriärer göra ett gott jobb (i alla karriärerna). Här fastnade jag i mina egna tankar; måste kvinnor
verkligen göra allt? Jag, som aktivt valt att inte ha barn, agerar jag som männen gör? Är jag inte
trovärdig som kvinna och förebild? Även om jag inte valt bort barn just för karriärens skull utan
snarare för frihetens skull, spelar jag inte i samma division som de ”riktiga” kvinnorna! Jag inser att
tre parallella karriärer är ett utslag av många kvinnors behov av att vara ”duktiga”. Och inför varandra
– alla duktiga – hamnar vi lätt i situationer där vi måste hävda oss. Detta, tror jag, leder till att
kvinnor inte alltid behandlar andra kvinnor väl.
Manliga härskarstrategier blev nästa diskussionsämne. Vi hade alla varit utsatta för dem och var
rörande överens om att kvinnor aktivt måste motarbeta dessa – inte falla in i samma mönster. Det
6

Pam Fredman, professor i neurokemi och chef för Sahlgrenska akademin, Lena Nordholm, dr i socialpsykologi,
prorektor vid Högskolan i Borås samt Pia Sandvik-Wiklund, docent i kvalitetsteknik, prorektor vid Mitthögskolan (från
2005-11-07 rektor vid Luleå tekniska universitet).
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kändes som ett lyft efter pratet om vem som ”tagit ut minst/mest föräldraledighet” och vad detta
inneburit för karriären! Debatten om biologiska och kulturella skillnader mellan könen verkade alla
vara trötta på så den lämnade vi relativt snabbt till förmån för idéer kring varför vi bör ha fler
kvinnliga ledare.
För mig är det fullständigt självklart att kvinnliga ledare tillför något nytt och att kvinnligt ledarskap
därför inte handlar om rättvisa utan om kvalitet. En kvalitetshöjning på ledarskapet skulle alla ha
glädje av, såväl män som kvinnor!
”Vad är ett universitet?”
Den andra dagen inleddes med en föreläsning med rubriken ovan. Detta övergripande tema
kopplades senare ihop med en föreläsning om hur just Lunds Universitet är organiserat.
Jag fastnade för några saker i Ola Romans (OR) inledande prat. Dels akademiens föränderliga roll i
maktspelet akademi – stat – marknad (Clarks triangel), dels ledarrollens inom akademien förändring
och plats i organisationen. Hans resonemang kring ”the triple helix” – om hur olika kulturer inom
akademi, politik och ekonomi samspelar gav mig också tankar kring vad som avses med ”akademiskt
ledarskap”.
Reflexioner
Clarks triangel beskriver de tre krafter – akademi, stat och marknad – som genom sin växelverkan
”bestämmer” hur högre utbildning styrs. Jag läser på lite mer om detta och inser att OR:s bild av att
vi rör oss i riktning mot marknaden är för enkel. Jag tycker att figur 2 6 , bättre representerar
verkligheten, åtminstone den som råder på LTH. Pilarna får symbolisera en ständig växelverkan
mellan aktörerna. Visst har marknaden mycket att säga till om – se bara på det intensiva samspelet
mellan LTH och företagen på Ideon och inom andra nätverk.
Men jag tror att rörelsen också går åt andra hållet. Statens roll
utvecklas också i samspelet.
Jag har ofta hårt attackerat det som benämns ”det akademiska
ledarskapet”. Jag har alltid tyckt att universitetets ledare gömmer
sig bakom ”det akademiska” för att slippa vara tydliga. Jag har
alltid längtat efter att de skulle ”peka med hela handen”. Nu har
jag plötsligt fått nya insikter som breddar mig! Universitetet är
förstås inte isolerat från omvärlden, men det utgör en fullständigt
unik miljö i vilken ledarskapet ska fungera i samspel med såväl det
akademiska som med samhället i övrigt. Detta är bara början på
nya tankar. Jag måste tänka vidare!

Figur 2.

Intervju med Gunilla Jönson
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Mina reflexioner kring samtalet har fortsatt i och med att jag möt GJ flera gånger under året. Hon,
som sällan syns inåt utan tycks ägna sig mest åt att bygga yttre nätverk, har dykt upp inom AKKA,
men jag har också stött på henne i helt andra sammanhang. Numera känner hon igen mig som ”en
av våra kvinnliga lektorer”. Tyvärr återstår nog några hundra medarbetare för henne att ”känna igen”.
Detta är en del av min kritik mot det
nuvarande ledarskapet och den nuvarande
organisationen. Figur 3 visa hur jag upplever
situationen. Ledningen för LTH utgör en tunn
och liten del av verksamheten – man flyter helt
enkelt lite ovanpå, befinner sig på utsidan av
”skalet”. Härifrån är det lätt att agera utåt, svårare med kontakten inåt. Det är också svårt för
oss inuti verksamheten att göra oss hörda och
nå delaktighet. Vad menar jag då med ”LTH:s
ledning”? Är det bara rektor och/eller presidiet?
Nej, jag betraktar nog också våra prefekter som
en del av ledningen. Speciellt efter att ha

Figur 3.

deltagit i det prefektmöte som refereras senare.
Prefektmöte på LTH
Runt borden i Kårhusets ”Hollywoodrum” samlas arton män och tre kvinnor. Alla känner alla, så
någon presentation sker inte. Jag upptäcker under mötets gång att alla närvarande inte är prefekter.
En av kvinnorna tillhör serviceenheten och två av männen kommer från LDC.
Mötet inleds med att kanslichefen, Per Göran Nilsson (PG), redogör för (ännu en variant av) LTH:s
nya organisation. Jag beskriver den lite närmare nedan. Den är intressant eftersom den skiljer sig från
den version som veckan efter presenteras för oss AKKA-deltagare. 7 Stämningen vid mötet är
informell och många nickar instämmande när PG har sin dragning.
Efter presentationen kommer frågorna haglande. En av de mest inflytelserika prefekterna sågar stora
delar av förslaget. När han talar lyssnar alla. En av kvinnorna begär ordet och upprepar den kritik
som nyss lagts fram. Det verkar som om hennes position bland prefekterna är svag. När tonläget höjs
ytterligare avbryts diskussionen och locket läggs på. Informellt? Ja. Högt i tak? Nej!
LTH:s personalchef tar så vid och informerar om olika möjliga anställningsformer för disputerade
och icke-disputerade forskare. Hon ger ett ytterst kompetent intryck och är mycket informativ och
tydlig. Jag noterar att få antecknar när hon talar. Några av prefekterna, som tidigare engagerat sig i
organisationsfrågorna, nu sitter och pillar på mobiltelefoner och handdatorer.
Sista delen av mötet ägnas åt information om LU:s nya datornätverk och införandet av IP-telefoni.
Här visar sig åter otydligheten i LTH:s beslutsordning: Rektor fattar beslut gällande nätverk och
telefoni – få har någon kunskap om anledningen till och konsekvenserna av besluten.
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Reflexioner
Vid den efterföljande diskussionen får jag känslan av att rektors beslut är fattat med ett relativt dåligt
underlag. Man verkar inte kunna överblicka vare sig de kostnader eller de teknikproblem som
införandet för med sig. Hur kan man då fatta beslut? Svaret är förstås att beslutet forcerats eftersom
vi inom kort måste byta ut vår växel som är 20 år gammal.
Jag funderar också över om prefektmötet är en alltför stor församling för att alla ska känna sig
engagerade i allt. Några av deltagarna är förvånansvärt tysta. Det är väl ändå viktigt för en prefekt att
synas och höras – speciellt i detta forum?
Men prefektrollen är svår. Som prefekt är du klämd mellan fakultetsledningen och medarbetarna vid
institutionen. Jag ser detta tydligt på min egen institution där vår prefekt försöker vara tydlig och
handlingskraftig genom att fatta många beslut. Samtidigt uppvisar han alla tecken på svår ångest när
han står inför vägskäl. Detta leder till att besluten kommuniceras väldigt dåligt – med stor osäkerhet
som följd. Vid ett prefektmöte är han och alla andra bland likasinnade. Kanske är det därför som
stämningen är så uppsluppen?!
LTH:s styrelsemöte
Mötestiden är utsatt till kl. 09.00 – 12.00 och när klockan är 9 finns alla på plats – utom
ordföranden som kommer några minuter för sent. Runt styrelsebordet sitter 11 av de 12
ledamöterna, ordföranden samt den föredragande kanslichefen. I en yttre ring återfinns styrelsens
sekreterare, en ersättare bland studeranderepresentanterna samt de fackliga representanter som har
närvaro- och yttranderätt. Under mötets gång figurerar sedan också vicerektor för grundutbildningen
och LTH:s ekonomichef.
Ordföranden inleder med att beklaga att dagordningen måste forceras eftersom mötet inte kan bli
mer än två timmar långt – han måste med ett tidigare stockholmsflyg. Jag biter mig i tungan.
Studenterna sitter allra längst från ordföranden och stämningen runt bordet verkar okoncentrerad.
Alla frågor som diskuteras är väl förberedda av rektor, vicerektor och kanslichef, men ordföranden
verkar inte vara speciellt påläst. Möjligen försöker han agera pedagog genom att ställa frågor, men jag
tycker att hans okunnighet lyser igenom.
Ordföranden är näringslivets store man på LTH och alla lyssnar när han förklarar att ”den allmänna
uppfattningen i näringslivskretsar” är att ”Chalmers har ett stort försprång framför LTH och andra i
och med att man redan i år ’infört’ Bologna”. Ja, han har ju rätt i att Chalmers tidigt började
översätta sina poäng till ETCS och att man i år sneglat mycket på Bologna när man skrivit
kursplaner, men därifrån är det ganska långt till att ha infört Bologna!
Hans uttalande sprider viss skräck i församlingen men ingen tar tag i tråden. Jag tycker att det hade
varit på sin plats att här diskutera t.ex. hur LTH:s plats under LU:s vingar påverkar beslutsfattandet.
Ligger vi efter i Bolognaprocessen eftersom vi ska dra igenom ett helt stort universitet? Hade det varit
enklare om det handlat om en självständig teknisk högskola?
Kvinnorna runt bordet är tystare än männen, men betydligt mer spontana i sina kommentarer. Det
är inte alltid av godo eftersom de ibland bryter mot sammanträdesreglerna och då blir mer eller
mindre nertystade. Det gäller att följa koden! Eller att inte låta sig tystas.
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En tydlig hierarki finns bland ledamöterna. Generellt kan man säga att män smäller högre än kvinnor
och näringsliv högre än universitet. Studenterna lever på något sätt i mellanrummet. Jag tycker att de
klarar sig mycket bra, främst beroende på att de är väl pålästa.
Vicerektor med ansvar för grundutbildningen tar till orda och presenterar sin egen utvärdering av
utvärderingssystemet CEQ 8 . Syftet framgår tydligt; det gäller att motivera CEQ så att alla ska inse
9
hur CEQ kan användas i ”kvalitetsarbetet” vid LTH . Statistiken som han visar är tveksam. En
statistiker skulle nog inte våga dra några slutsatser alls ur det material som presenteras. Men avsikten
är att visa att ett bra utvärderingssystem (läs: CEQ) återkopplar till verksamheten och gör den bättre.
Hur man nu mäter att verksamheten under ett läsår blivit märkbart bättre!
Så kommer ekonomichefen och föredrar budgetläget. Kostnaderna har minskat radikalt och resultatet
bör således bli bättre vid halvårsbokslutet. Antalet heltidstjänster har under årets fem första månader
minskat med 55 st, 41 av dessa var tidsbegränsade förordnanden som sagts upp.
Det blir dags för kanslichefen att presentera förslaget till ny organisation. Jag ska inte prata mer om
detta, men det intressanta är att det förslag som presenteras för styrelsen inte är detsamma som
presenterades för prefektgruppen en knapp vecka tidigare. En diskussion uppstår om presidiets
närvaro i beredningarna. Studenterna opponerar sig mot att rektor ska sitta med i alla beredningar.
Visserligen ger det tyngd åt gruppen, men det är inte bra ur demokratisynpunkt. Studenterna är
också oroliga för att deras representation ska minska och kräver fler studeranderepresentanter i
programledningsgrupperna. Dessutom vill de ha kvar näringslivsrepresentanterna i UN. Så kloka
studenter vi har!
Jag är konfunderad när mötet så abrupt avbryts av att ordförandens taxi står utanför för att ta honom
till Sturup. Till och med LTH:s styrelse verkar innehålla tämligen passiva. Jag tycker att det är
hemskt, men har inte mycket makt att göra något åt det just nu.

9

Course Experience Questionnaire.
HSV utvärderar under 2005 LTH och det har nog skapat en del sömnlösa nätter. Införandet av ett ”internationellt”
kursutvärderingssystem till hör en av de aktiviteter som den förestående utvärderingen drivit fram.
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2. ÄR DET MITT ANSVAR?
Karin Salomonsson, Humanistiska fakulteten, Campus Helsingborg,
Lunds universitet
Under ett års tid har jag haft förmånen att få delta i det första ledarutvecklingsprogrammet med
ett integrerat genusperspektiv, som har erbjudits vid Lunds universitet under ett års tid, 20042005. AKKA, Akademiska Kvinnors Ansvar, syftar till att ”få flera kvinnor i ledande ställningar”,
genom att öka antalet nominerade kvinnor till val av dekaner, prodekaner, prefekter och
beslutande organ. Kursledarna Cecilia Agrell och Inger Lövkrona (och givetvis ledningen för LU)
uttrycker i programmets syftesbeskrivning att ”…fler kvinnor i ledande ställningar kan förändra
rådande maktstrukturer”. 10
Innehållet i programmet syftar till att ytterligare understryka vikten av att se ledarens roll i
relation till organisationen. Hur formas den sociala konstruktionen ”en god ledare” av
organisationens/företagets kultur (eller diskurs)? Svaret på frågan varför så få kvinnor är ledare har
alltför ofta sökts på individnivå i kvinnors oförmåga, ovilja, rädsla eller ointresse av ledarskap.
Därför har AKKA-programmet som målsättning att kombinera ett organisationsfokus med ett
individperspektiv. Analysen av universitetet som struktur och institution med ett
samhällsuppdrag, kombineras med diskussioner av det individuella och personliga ledarskapet.
Men kan man då förändra denna maktstruktur och organisationskultur genom att öka antalet
kvinnor, ”att uppnå balans mellan antalet kvinnor och män” 11 inom universitetets olika
funktioner och ansvarsområden? Garanterar i praktiken en jämnare fördelning lika stor makt och
lika stort inflytande till män och kvinnor? Skapar en kvantitativ förändring automatiskt en
kvalitativ? Varför är det överhuvudtaget intressant att sträva efter en jämnare könsfördelning - för
att motverka kompetensslöseri eller bekämpa en orättvisa? Oavsett motivering formuleras
jämställdhet både som en vision och en grundläggande värdering i den strategiska planen för
Lunds universitet 2002-2006. 12 En jämnare könsfördelning mellan lärare och forskare framhålls
dessutom som ett prioriterat strategiskt insatsområde.
Även om AKKA-programmets övergripande syfte var att problematisera kön/genus i förhållande
till akademin som struktur och organisation kom många av våra diskussioner givetvis att handla
om deltagarna som personer. Vad hade vi för visioner, förhoppningar och förväntningar kring ett
akademiskt och/eller vetenskapligt ledarskap? Vad skrämde och avskräckte oss mest? Inte ville vi
bli som ”männen” (vad nu det innebar). Nej, vi ville något annat! Vad vi menade med ”något
annat” skiljde sig givetvis beroende på tidigare erfarenheter av ledarskap, skiftande yrkesroller,
karriärambitioner, politiska åsikter och personlig situation. Detta illustrerar i sig komplexiteten
och de många avvägningar som måste göras i konstruktionen av ett program som detta. Nu var ju
inte syftet att vi skulle enas kring en definition eller en programförklaring kring kvinnligt
akademiskt ledarskap, utan snarare påbörja en reflexionsprocess kring vår egen självbild och
åsiktsarsenal. En av deltagarna sade att hon nu förstod att hon var en utmärkt vetenskaplig ledare
– men aldrig kunde drömma om att ta på sig en mer administrativ ledarroll. En annan menade
mycket bestämt i början av kursen att hon aldrig kunde tänka sig att bli prefekt – hur mycket
institutionen än bad och bönade. Vid den avslutande internatträffen berättade hon hur hon
10

Citat ur dokument som presenterar kursen och programmet, utdelat till deltagarna vid kursstart.
Se not 1
12
Sid 5, 6 och 10. Denna plan har fått utstå en viss kritik för sitt luftiga och alltför breda anslag och håller nu på
att omformuleras.
11
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mycket riktigt hade fått frågan, och till sin ohöljda förvåning hört sig själv svara ja! Andra igen
kom till insikt om att det personliga och ideologiska priset var för högt att betala. Men att LU:s
och kursledningens ambition att öka antalet nomineringar av kvinnor har lyckats, visar årets val
till nämnder och styrelser. Givetvis är det svårt att isolera själva programmets betydelse för dessa
nomineringar, men för flera har det säkert spelat roll.
Att säga ja eller nej
När jag nu skall sammanfatta mina egna reflektioner kring det år som gått, fastnar jag för ordet
ansvar i programmets titel (Akademiska Kvinnors Ansvar). Vad syftar detta ordval egentligen på?
Kanske är tanken helt enkelt att med detta program i bagaget kan fler kvinnor känna sig rustade
för ett utvidgat ansvar, dvs någon form av ledarposition. Eller syftar det på mitt eget ansvar som
kvinna att förändra balansen mellan könen i organisationen, och framför allt göra mig själv
”anställningsbar” för ett ledningsuppdrag? Riskerar namnet att ännu en gång cementera den
uppfattning som framhålls som förlegad, nämligen att bristen på kvinnliga ledare är kvinnornas
eget fel. De tar inte sitt ansvar!
Nu tror jag knappast att detta var avsikten med formuleringen, men kanske ligger det ändå en
outtalad (och nödvändig) uppmaning i formuleringen. I alla fall var mitt eget ansvar i processen
att förändra universitetets sega struktur något jag grubblade över när jag funderade på hur jag
skulle svara på en förfrågan om uppdraget som prefekt. Går det att programmatiskt förfäkta
åsikten att fler kvinnor inom organisationen dels utgör en rättvise- och demokratifråga, dels
förbättrar kvaliteten i verksamheten på grund av att nya erfarenheter tillförs – och samtidigt säga
”Nej, tack, jag vill inte”. I mitt fall kände jag faktiskt ett ansvar (även om det kan låta pompöst)
att inte backa. Med AKKAs diskussioner i ryggen tänkte jag, att jag får väl lov att se till att detta
blir en dräglig tillvaro. Med andra ord hade jag en vision om att kunna praktisera ett ledarskap
där jag inte behöver kompromissa alltför mycket mellan vad jag uppfattar som ett ”gott
ledarskap” och organisationens förväntningar och krav. Om detta är en omöjlig och naiv
förhoppning vill visa sig. Att liknande mål hägrade för de flesta av deltagarna i programmet blev
tydligt i diskussionerna.
Förväntningar på ledarskapet eller Att inte räcka till
De saker jag grubblade mest på innan jag svarade ja, kan sammanfattas i följande punkter. De är
på inget sätt unika, utan att för den skull nödvändigtvis vara identiska med de andra
programdeltagarnas.
Kunskaper: Kommer jag att ”klara av” uppgifterna, kan jag lära mig t ex budgetarbete,
lärarplanering, arbetstidsavtal och arbetsrätt? Kan jag lära mig att navigera i LU:s
organisation?
Kompetens och färdigheter: Kan jag i praktiken ”leda” mina medarbetare, kan jag förankra
beslut, kan jag motivera organisationen, kan jag få alla att arbeta i samma riktning, kan jag
se och bekräfta, sätta upp mål och visioner – och föra dessa i hamn? Kan jag lära mig att
rekrytera och behålla medarbetare?
Relationer: Hur kommer jag att få den respekt och auktoritet – som bygger på tilltro och
förtroende – som behövs för att bygga konstruktiva relationer i och utanför organisationen?
Hur kan jag som ledare (och inte som person) bli en människa man kommer till med idéer,
åsikter, problem och frågor? Hur kan jag bäst undvika att beslut förhandlas fram vid sidan
av mig? Hur kommer jag att hantera ”känsliga samtal” och personliga konflikter?
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Arbetstillfredsställelse och arbetsvillkor: Hur undviker jag att drunkna i administrativt
”småkrafs” och hur kan jag skapa utrymme för eftertanke, strategiskt och kreativt
utvecklingsarbete? Hur klarar jag av att vara illa omtyckt, som man oundvikligen blir i vissa
situationer? Hur gör jag för att prefektskapet inte skall bli en ”propp” i den vetenskapliga
karriären? Hur undviker jag överarbete, ledsnad, stress och en frustrerad och förbaskad
familj? Hur klarar jag av att pendla mellan rollen som kollega, vän och chef?
Ur denna lista går det att utläsa hur jag, och många andra inom vår ’organisationskultur’, ser på
det ideala ledarskapet, men mer om detta strax. Vad som slår mig är att de punkter som jag kallat
kunskap respektive kompetens är kortare, och därmed inte lika ångestladdade som de två sista.
Detta kan bero på min tilltro till att det finns systematisk och strategisk tillgång till kurser,
program, information, mer erfarna kollegor, mentorer etc för att lösa dessa problem (viktigt att
tänka på för rekryteringen av (kvinnliga) ledare). 13 Har andra kunnat lära sig detta kan väl
förhoppningsvis jag också! Ledare är något man blir och inte något man föds som, ett perspektiv
som ofta framfördes under programmets gång.
Punkterna relationer och arbetstillfredsställelse/villkor känns svårare att förutse och överblicka,
och därför svårare att kontrollera. Det är här våra (deras?) sociala och kulturella föreställningar
kring hur en [kvinnlig] ledare ska vara, bemötas och ”hanteras” får verklig betydelse. Vad
uppfattas jag som ”bäst” på och vad är säkrast att klara av ”vid sidan”, eller innan mötet? Vad
förväntas jag lägga störst intresse och kraft på (är det måntro ”mjuka” frågor som personalärenden
och social trevnad?) 14 Hur tar jag mig in i starka homosociala nätverk och meningssammanhang
och hur lyckas jag att hjälpa fram fler duktiga kvinnliga medarbetare? Attityd och
värderingsfrågor som dessa – och i förlängningen konstruktionen av vad ledarskap bör innebära –
kan bland annat bearbetas i ett program som AKKA. Jag hade bara önskat att även de manliga
kollegerna hade fått tillfälle att ”bråka” med dessa frågor.
Göran Bexell påpekade i sin gästföreläsning att det är viktigt att vara observant på det sätt som
organisationen hanterar ledarens misstag. Utdefinieras man, kanske med medias hjälp, eller finns
det en kultur som kan förlåta och ge stöd. Sätter man ”lagom” krav som inte är för höga, blir det
också lättare att lyckas. Givetvis kan denna inställning aldrig ursäkta ett oövervägt eller sämre
förankrat beslut. Å andra sidan, menade rektor, får förankringsargumentet aldrig användas som
en ursäkt för att inte våga visa beslutsamhet och mod. Det är möjligt att förankra till en viss
”nivå” sedan är det ledarens/organisationens uppgift att fatta beslutet. Kanske är det kravet på att
fatta självständiga och många gånger ”ensamma” beslut som avskräcker kvinnor. Jag ser hos mig
själv ett kulturbestämt beteende, ofta definierat som ”kvinnligt”, av att alltid stämma av med
andra, skapa konsensus och slipa bort motstånd, vilket möjligtvis är grunden till oron över den
beslutsfattande ”manliga” ledarrollen.
Är min lista över funderingar kring ledarskapets vedermödor skäl nog att inte anta utmaningen? I
en forskningsintervju sade en gång en erfaren karriärcoach, att om en kvinna och en man läser
samma platsannons där fem anställningskrav listats, så tänker kvinnan att det är ingen idé att
söka, om hon tycker att hon endast motsvarar fyra av dessa krav. Mannen däremot ser sig själv
som den givna kandidaten eftersom han kan matcha två av de fem kraven.

13

Glöm bort att se strategi som en rationell och planerbar verksamhet, hade Stefan Svenningsson sagt!
Organisationer är alltid i vardande och varför inte gå in för adhokrati.
14
Ulla Britt Fridell poängterade i sin gästföreläsning att kvinnor riskerar att få utstå hård kritik om hon anses
försumma personalrelationer och trivselfrågor. Att en man skulle vara mindre uppmärksam på dessa frågor
ursäktas lättare.
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”Blomma, blomstra, växa” – diskursen om det goda ledarskapet 15
När jag tänker tillbaka på programmets gästföreläsare, kvinnor som män, slår det mig att nästan
samtliga har betonat lyssnande, förankringsarbete, ödmjukhet, bekräftelse och entusiasm som
viktiga ingredienser i ledarskapet. Ledaren (som det hellre talas om än chef) skall fungera som
inspiratör, visionär, samlande kraft eller som facilitator, någon som underlättar för organisationen
och medarbetarna. Personen i fråga skall vara flexibel, prestigelös, förändringsbenägen, men också
handlingskraftig, processinriktad, dynamisk och beslutsam. Besluten skall dock fattas i en anda av
gemensam riktning och inte utdelas som plötsliga oförklarliga direktiv. Både ledaren och
medarbetarna skall ges möjlighet att växa och blomstra; att växa som människor och yrkesutövare!
Parallellerna till den sociala konstruktionen ”kvinna/moder/hustru” är uppenbara.
Framställs dessa egenskaper och metoder som det mest framgångsrika receptet på grund av att de
flesta föreläsarna trots allt var kvinnor, med sina genusspecifika erfarenheter av arbetsliv och
chefsroller, och med specifika förväntningar på hur man ”ska vara” som kvinnlig chef? Eller
anpassades budskapet från både manliga och kvinnliga föreläsare för att passa en publik som
uteslutande bestod av kvinnor, kanske för att föreläsarna omedvetet bar på en bild av vad kvinnor
som ledare är bra på och vad de kan klara av. Möjligtvis trodde de, att det var det vi ville höra
(vilket kanske också var sant).
Eller så är det helt enkelt så att det är denna ledarskapsdiskurs som är på modet. Många av de
kvaliteter som är könskodade som ”kvinnliga” – simultankapacitet, ombesörjande, bekräftelse,
lyssnande, sinne för detaljer, kreativitet och skapande för att ta några exempel – framhålls i
management- och organisationslitteratur idag som väsentliga för framgångsrik ledning och
styrning. Trots detta finns det fortfarande få kvinnor på så kallade topposter både inom och
utanför universitetet. Den kognitiva dissonansen mellan begreppen kvinna och ledare, som Robin
Middlehurst framhöll består med full kraft.
Som jag tidigare antydde fanns det bland programmets deltagare en kluven inställning till
etiketten kvinnligt ledarskap. Vissa menade att kvinnors inneboende särdrag gjorde dem till
lämpliga chefer, och att de inte alls hade lust att förvandlas till ”män” (manhaftiga, kostymklädda
kvinnor som styr och ställer). Andra menande att kvinnors specifika erfarenheter och
livssammanhang gav dem förmågor som krävdes för att leda dagens rörliga, snabbföränderliga och
processinriktade organisationer. Ingen ville alltså bli som den stereotypa manliga chefen, som
antingen kör en machostil blandat med vulgärvarianter av managementteorier, eller framstår som
en bufflig, inkompetent och maktlysten egocentriker. Dessutom var alla rörande eniga om att
ledaruppdraget måste gå att kombinera med ett liv utanför arbetet.
Även om alla på något sätt var intresserade av att praktisera detta ”mjukare” ledarskap, och få lov
att göra det som kvinna (präglad av en specifik natur eller av specifika erfarenheter, beroende på
vilken förklaringsmodell man väljer) ville ingen förväxlas med sekreteraren/kaffekokerskan eller
kuratorn! Hur klarar man av att då och då tömma diskmaskinen i det gemensamma köket och
samtidigt behålla sin auktoritet? Hur bryr man sig om varje medarbetares väl och ve utan att bli
klassad som en kontroll-galen morsa? För min egen del har det alltid varit viktigt att i så liten
grad som möjligt markera avstånd mellan olika personalkategorier, att försöka se och lyssna till så
många som möjligt. Problemet är att omgivningen kanske tolkar den ”ombesörjande” rollen som
auktoritetsundergrävande och associerar den med statusförlust. Rektor erkände i sitt samtal med
programmets deltagare att han inte förrän nu sett konsekvenserna för kvinnornas del, av att
samtidigt försöka meritera sig och på samma gång förväntas (och kanske vilja) vara institutionens
15

Citatet användes av konsult Sonja Berggren i hennes föredrag om personligt ledarskap
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”sociala kitt”. Finns det med andra ord en svårlöst motsättning i att utöva ett ”annorlunda”
ledarskap och på samma gång inte marginaliseras som ”morsa”?
Nå, men vems är ansvaret då för att fler kvinnor skall få lov, praktiskt kunna, våga och vilja ta ett
ledande ansvar i större utsträckning inom Lunds universitet? Det lättaste svaret är givetvis alla!
Men detta svar är inte bara det bekvämaste, utan enligt min mening också det riktiga. På min
önskelista står det fler utbildningar av alla de slag, gärna i den mer reflekterande form som AKKA
har varit (inklusive coaching och mentorskap), fler tydliga ledningsinitiativ och markeringar att
detta är en strategisk hjärtefråga, men framför allt en attityd- och viljeförändring hos alla
medarbetare så att fler kvinnor vågar och verkligen känner att de har lust att leda. Om
ledningsuppdragen får sina rätta proportioner vad gäller tidsomfattning, krav, förväntningar och
karriärpåverkan kommer också fler kvinnor att ta sitt ”ansvar” och tacka ja
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3. EN VISION OM HUR JAG SJÄLV, SOM LEDARE VID UNIVERSITETET,
VILL ARBETA MED ATT FÖRVERKLIGA MINA IDÉER OCH FÖRSLAG
TILL FÖRÄNDRINGAR.
Ann-Kristin Öhlin, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
Inom medicinska fakulteten finns det sedan kort tid en ny organisation med få stora institutioner,
nya prefekter, nya administrativa rutiner, olika grupper av kompetenta forskare, lärare och
studenter som alla är mer eller mindre nöjda med det ledarskap som utövats hittills.
Fakultetsledningen ska bytas ut vid nästkommande årsskifte, valberedning är utsedd och
diskussioner pågår om vilken ledare och ledarprofil man önskar sig för de kommande 3 åren.
Inom medicinska fakulteten finns det ett betydande inslag av (manlig?) självgodhet,
maktordningar (officiella och inofficiella) och slutna strukturer. Många stora och viktiga grupper
har svårt att göra sina röster hörda, ges ingen möjlighet till delaktighet och tappar stort i
produktivitet, kreativitet och engagemang. Många misstag tystas ner, diskussioner förs i slutna
rum, och var besluten egentligen fattas är i många fall inte självklart. Kvinnligt deltagande i
ledarroller, eller jämställdhetsfrågor över huvud taget, verkar inte vara viktigt eller prioriterat.
Uttrycket ”ett oklart, slumpmässigt system med ett svagt och långsamt ledarskap” är väl
beskrivande.
Jag kan inte se annat än att mycket av detta också verkar finnas i de övriga fakulteterna.
Rådande maktstrukturer och arbetsvillkor inom LU och fakulteterna måste genomlysas ytterligare
på ett sätt så att de flesta kan förstå var vi befinner oss. Först när detta är gjort blir det möjligt att
få tillräckligt många att arbeta för de förändringar som är nödvändiga. Detta gäller inte enbart
jämställdheten, utan även jämlikhetsfrågor och integrering av olika grupper samt ekonomi och
internationalisering.
Många, både kvinnor och män, måste inspireras och utbildas till moderna chefer och ledare inom
LU, så att vi får ett öppet, demokratiskt, kraftfullt, professionellt och målinriktat ledarskap
Jag kan tänka mig en framtida ledarroll och att ta ansvar för att utveckla den och göra ett bra
jobb.
Jag vill göra detta med målet att så många som möjligt:
•
•
•
•
•
•
•
•

ska känna sig stolta över att arbeta vid LU
ska känna sig synliggjorda och uppskattade för sina insatser
ska ha möjlighet att kommunicera inom organisationen i alla viktiga frågor
ska vara välinformerade om den rådande verkligheten
ska vara välinformerade om de värderingar och bedömningar som fortlöpande görs av
ledningen på olika nivåer
ska vara välinformerade om de beslut som fattas och av vem och varför
inte ska behöva undra om det finns något de inte vet
ska anse att de arbetar under goda, utvecklande, produktiva och kreativa arbetsvillkor.

Jag vill göra detta genom att som ledare:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

fortlöpande identifiera och utveckla mina goda ledarsidor
fortlöpande identifiera och förändra mina sämre ledarsidor
fortlöpande utöka mitt kunnande om organisationen, dess problem och möjligheter
ta hjälp av den kompetens som finns hos många medarbetare
ta hjälp av ett eller flera personliga externa bollplank (coacher) för att utveckla mitt förnuft
och mina möjligheter att se frågor i olika perspektiv
informera mig om liknande organisationer nationellt och internationellt
kommunicera klart och tydligt och engagerat var vi befinner oss, vart vi är på väg, varför och
hur
inte skapa slutna strukturer och underförstådda maktordningar
kontinuerligt känna efter om jag själv är stolt över att arbeta vid LU.
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4. EN VISION OM HUR JAG VILL ARBETA MED ATT FÖRVERKLIGA
MINA IDÉER SOM LEDARE VID UNIVERSITETET
Inger Hallström, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
Under sommar och höst har jag blivit nominerad till Medicinska fakultetsstyrelsen och blivit
invald. Jag har blivit tillfrågad om att bli biträdande prefekt för GU vid Institutionen för Hälsa,
vård och samhälle, tackat nej flera gånger, funderat länge, våndats mycket och slutligen tackat ja.
Jag har fått mycket stöd, mer än jag hade kunnat tänka mig, känt att vinden är isigare än man kan
tro från vissa håll men att det går att hantera. Det har visat sig att jag har kunskap, erfarenhet och
personliga egenskaper som människor anser vara viktiga ledaregenskaper men jag har också insett
att jag behöver mer kunskap och erfarenhet, generell om akademin och specifik om ledarskap och
hur dessa två ska kunna förenas. Kunskap om och erfarenhet av sammanträdesteknik, arbetsrätt,
policyprogram, utvecklingsfrågor och strategier och inte minst om hur människor blir
engagerade. Jag behöver lära mig att inte ha för bråttom, lyssna bättre och reflektera mer. Jag
behöver utveckla mina förmågor att kommunicera och starta och utveckla förankringsprocesser,
förbättra min förmåga att visa uppskattning vid framgång, medmänsklighet vid sorg och motgång
och framför allt behöver jag lära mig att sova om nätterna.
Under min akademiska resa har några korta meningar på ett papper hela tiden varit uppsatt
framför mina olika arbetsbord. När olika saker har känts mig övermäktiga, när jag har varit
exalterad över att saker utvecklats bättre än jag hade förväntat och även ibland i grå vardag har jag
begrundat meningarna. Där står:
Most of what I really need to know
about how to live and what to do and how to be I
learned in kindergarten. Wisdom was
not at the top of the graduate-school mountain,
but there in the sandpile at Sunday School.
These are the things I learned:
Share everything
Play fair.
Don´t hit people.
Put things back where you found them
Clean up your own mess.
Don´t take thinks that aren´t yours.
Say you’re sorry when you hurt somebody.
Wash your hands before you eat.
Flush.
Warm cookies and cold milk is good for you.
Live a balanced life-learn some and think some
and draw and paint and sing and dance
and play and work every day some.
Take a nap every afternoon.
When you go out into the world, watch out for traffic, hold hands, and stick together.
Be aware of wonder.
Förutom att ta en eftermiddagslur varje dag tycker jag fortfarande att de är till god hjälp.
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5. EN VISION OM HUR EN BRA LEDARE SKALL ARBETA – HUR JAG
SKULLE VILJA ARBETA SOM LEDARE - MÅSTE ALLTID UTGÅ FRÅN
UPPDRAGET
Eva Ryrstedt, Juridiska fakulteten, Lunds universitet
En vision om hur en bra ledare skall arbeta – hur jag skulle vilja arbeta som ledare - måste alltid
utgå från uppdraget, vare sig detta befinner sig inom fakulteten eller inom någon annan del av
universitetet. Detta får sin innebörd av tiden och kontexten och förändras således bland annat
med medelstilldelningen. De mål vi ställer uppför för vår verksamhet måste därmed vara
relaterade till såväl vårt uppdrag som till just medelstilldelningen; målet blir därmed att bli så bra
som möjligt inom de givna ramarna. Detta innebär att ett första nyckelord är flexibilitet.
Flexibiliteten får dock aldrig bli så stor att integriteten i det arbete som skall utföras sätts i fara.
Oftast är det just så att olika begrepp eller delar av ett ledarskap inte kan existera ensamma utan
det är i stället själva balansen mellan egenskaperna hos ledaren eller hos ledningsgruppen som
avgör hur framgångsrikt ledarskapet blir. Jag utgår i min beskrivning av en god ledare nedan just
från sådana nyckelord i balans i det uppdrag som visserligen är föränderligt men som ändå alltid
torde innehåll komponenter som utbildning, forskning och ”det tredje uppdraget”.
Vår fakultet styrs idag av en ledningsgrupp som är väl sammansvetsad och som präglas av såväl
samarbete inom gruppen som en hög grad av förankring i kollegiet. De viktigaste komponenterna
av hur jag ser en framtida ledare är just förmågan att samarbeta och att förankra beslut. Ett
sådant arbetssätt bygger inte enbart på förmågan att lyssna och fånga upp de olika uppfattningar
som finns i kollegiet utan än mera på förmågan att samordna och analysera sagda uppfattningar.
Min vision om hur jag skulle vilja arbeta bygger just på ett samordnat ledarskap som på det
angivna sättet står på en brett förankrad uppfattning om fakultetens framtid och bästa. I detta
ligger också inrättandet av en referensgrupp som exempelvis skulle kunna bestå av tidigare ledare.
Även om naturligtvis vissa begränsningar följer av att låta referensgruppen vara begränsad till
fakulteten, överväger nog fördelarna i en grupp som både känner varandra och den miljö arbetet
skall utföras i. Samtidigt som emellertid samarbetet och det förankrade beslutet är grunden i ett
gott ledarskap, är det också viktigt att beslut inte blir onödigt fördröjda av en tungrodd process.
Det är således också viktigt att ha förmågan, styrkan och integriteten att fatta snabba beslut när
så behövs.
Den kanske viktigaste uppgiften för en akademisk ledare anser jag vara förmågan att ena
krafterna framåt, även när kanske splittring i leden kan medföra att energin lättare blir destruktiv
än konstruktiv. En sådan uppgift kräver såväl kraft som engagemang, men kanske framför allt
förmågan att leva sig in i sina kollegors olika ställningstaganden. Enligt min mening är det en vitt
spridd – utopisk - missuppfattning att en samarbetskonstellation alltid strävar mot gemensamma
harmoniska mål. När så inte är fallet måste en god ledare kunna vara en katalysator som i en
ledningsgrupp genom empatisk insikt förmår styra upp och samla de olika uppfattningarna.
En ytterligare aspekt på just samarbete och förankring är den heterogenitet som idag redan finns,
men som vi i allt högre grad bör sträva mot, både bland studenter och bland anställda.
Jämställdhet mellan män och kvinnor är bara en delaspekt av den frågan. En vision av ett
framtida ledarskap måste således innehålla framförallt en insikt om de särskilda svårigheter, men
naturligtvis också styrkor, som ligger implicit i en heterogen samarbetskonstellation. Istället för
att fokusera på de svårigheter som kan finnas, bör en visionär inrikta sig på att arbeta med de
givna olikheterna utifrån ett styrke- och komplementärperpektiv. Detta står då inte alls i någon
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motsatsställning till att även låta likheterna spela en viktig roll i utvecklingen av en stark
fakultet/universitet.
Universitetets verksamhet är intellektuell och därmed direkt avhängig de personer som utgör
universitetets viktigaste tillgång. En ledare måste, enligt min uppfattning, ha en djupare förståelse
för verksamheten i sin helhet, vilken normalt sett också har förvärvats genom att våra ledare
kommer ur universitets egna led. Visionen av en god ledare innebär för mig orken och lusten att
se individen, vare sig detta är en student eller en anställd, samtidigt som naturligtvis målen i
huvudsak relateras till universitetet och fakulteterna i första hand. Det är alltså viktigt att
respektera individen och ge denne en rättmätig känsla av att vara betydelsefull och kunna göra
sin röst hörd, samtidigt som universitetets/fakulteternas intressen utgör ett viktigt mål. En
balans mellan dessa intressen är därför utslagsgivande för förmågan att föra universitetets
utveckling vidare. Här vill jag återknyta till det min inledning där jag anförde att
universitetets/fakulteternas mål måste relateras till det möjligas konst. Även om det självklara
målet är att vara en utbildnings- och forskningsinstitution som intar ett frontläge i Europa, kan
inte ett sådant mål existera utan att exempelvis de ekonomiska ramarna ges för detta. En sådan
situation skulle på sikt leda till en utarmning av de personella resurserna, vilket trots högt ställda
mål då skulle leda till en försämrad kvalité.
Det är lätt att låta ett roligt arbete ta överhanden i den totala livssituationen, särskilt som säkert
de flesta som ledare har högt ställda förväntningar på sig, såväl från andra som från sig själva. Det
är emellertid viktigt att inte arbetsbelastningen bli så hög att det får negativa återverkningar. Det
är således viktigt att utforma arbetssituationen så att det finns tid för återhämtning och också för
egen utveckling.
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6. MIN AMBITION SOM LEDARE
Gudbjörg Erlingsdóttir, Fakultet Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Första frågan måste vara om man är intresserad av att ta ett ledningsuppdrag över huvud taget,
och det är ingen enkel fråga att svara på. Jag har i och för sig alltid varit engagerad i
arbetsförhållandena på institutionen jag arbetar på. Som doktorand var jag ordförande i YFF
(yngre forskares förening) och för samhällsvetenskapliga fakultetens doktorandråd. Jag satt som
representant i fakultetsstyrelsen och tjänsteförslagsnämnden samt i institutionsstyrelsen och
forskarnämnden. Min erfarenhet är dock att det ofta är ett tidsödande obetalt arbete att engagera
sig i dessa organ. Andra doktorander skaffade sig undervisningserfarenhet och lön via
undervisning eller skrev klart sina avhandlingar snabbare istället. Efter disputationen var jag som
många andra trött och låg lågt ett tag med engagemang. Efter ett tag fick jag dock förfrågan om
att representera Ekonomihögskolan i samhällsvetenskapliga fakultetens jämställdhetskommitté,
vilket jag tackade ja till.
Efter att Ekonomihögskolan blev egen fakultet blev det fakultetsstyrelsen och
jämställdhetsgruppen och suppleant i institutionsstyrelsen. Kontentan är att jag nog är en person
som engagerar mig i min arbetsplats och även om jag inte är direkt politiskt intresserad så
intresserar många politiska frågor mig, speciellt rättvisefrågor. Engagemang och ledarskap behöver
dock inte vara samma sak. I min roll som pedagogisk studierektor sitter jag i institutionens
ledningsgrupp sedan några månader tillbaka. Vi är fyra; prefekten, studierektor för
forskarutbildningen, pedagogisk studierektor och studierektor. Jag och studierektor är kvinnor,
prefekten och studierektor för forskarutbildningen, och tillika vice prefekt är män. Vi har aldrig
haft en kvinna som prefekt och inte heller som rektor vid Ekonomihögskolan. Däremot är jag den
andra kvinnan som är pedagogisk studierektor på företagsekonomiska institutionen och min
företrädare är den andra kvinnan som blivit prorektor vid Ekonomihögskolan. Vi har med andra
ord ingen nämnvärd tradition för eller erfarenhet av kvinnor i ledande ställningar. Vi är dessutom
i klar minoritet vid fakulteten över huvudtaget och därför har det kanske inte varit lätt att hitta
kvinnliga kandidater för ledningsuppdrag.
Därför tror jag att det är minst lika viktigt att fokusera hur unga kvinnor får sådana uppdrag som
gör det möjligt för dem att skaffa sig erfarenhet och bli synliga och därmed valbara för andra
högre poster. Förmodligen ”halkar” varken kvinnor eller män in på sina poster som dekaner eller
rektorer, utan de har oftast haft andra förtroendeuppdrag tidigare där de blivit synliga. Förebilder
och mentorer är också viktiga i sammanhanget. Samtidigt är det en prioriteringsfråga eftersom
forskningen riskerar att bli eftersatt för dem som engagerar sig i olika förtroendeuppdrag. Pressen
kan också bli hårdare på kvinnorna där de är i stark minoritet eftersom det blir få individer som
ska leva upp till att ”fylla kvinnokvoten” både vad gäller forskning, undervisning och
förtroendeuppdrag.
Tillbaka till frågan om det finns något skäl att vilja ta på sig en ledande ställning. För mig skulle
ett skäl nog vara att det kan ge en möjlighet att värna om de demokratiska idealen. Ett annat skäl
skulle kunna vara att ha möjligheter att försöka se till att det finns utrymme för ”alla sorter” där
medarbetare oberoende av kön, etnisk bakgrund eller sexuell läggning har samma möjligheter. Att
motverka ”maktmaffior” med hjälp av så öppna processer som möjligt med insyn för
medarbetarna vore kanske ytterligare en möjlighet. Många utnämningar sker på grunder som
aldrig blir offentliga och utan öppna val.
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Tar man ett ledningsuppdrag tror jag att det är viktigt att man tycker om den sortens verksamhet
som universitetet är. Universitetet är en arbetsplats med många professionella anställda.
Professioner behöver ett visst mått av autonomi och ska i mitt tycke inte detaljstyras. Däremot
entusiasmeras och inspireras. Det finns en stor kompetens i verksamheten som kan väckas och
inspireras till problemlösande istället för att köra ned lösningar uppifrån och som vi ofta gör.
Samtidigt är det så en statlig myndighet fungerar; det kommer direktiv uppifrån som måste
efterlevas. Ofta finns det dock en oanad potential att hitta implementeringslösningar lokalt.
Som företagsekonom och organisationsteoretiker tycker jag att det vi dagligdags kallar
management dvs rationell styrning mot uppsatta mål för att uppnå effektivitet och produktivitet
vid produktion (ett sätt att beskriva den i alla fall) är en klart överreklamerad ledningsmodell.
Speciellt för verksamheter som universitetet där många professionella arbetar. Management
förutsätter, eller är åtminstone uppbyggt runt, marknaden som institution. Management
förutsätter att det finns ledare som är bättre på att tänka än de som blir ”managerade” dvs att de
som producerar inte med nödvändighet skall bestämma vad som skall produceras eller hur. Detta
stämmer dock illa med hur professioner fungerar och deras behov av autonomi. Det är således
bäddat för konflikt när management som styrningsideal anammas i organisationer med hög andel
professionella som exempelvis universitet och sjukvård. Det är inte för intet som LTH:s rektor
Gunilla Jönsson konstaterar att det är en mycket större utmaning att vara ledare vid universitetet
än i industrin, vi har helt enkelt mycket mer komplexa organisationer. Det klassiska sättet att
organisera och leda offentliga verksamheter har varit professionell byråkrati där administrationen
skötts via byråkratiska ideal och själva produktionen av, i vårt fall, undervisning och forskning har
skötts via de professionella idealen och kvalitetssäkringarna. Om människor inte kan (eller bör)
styras genom att någon annan tänker åt dem så måste de inspireras via visioner och en gemensam
värdebas, men detta är förmodligen svårare än direkt styrning.
Som ledare skulle jag således vilja ge mer autonomi till mina medarbetare och snarare vara den
som håller fågelperspektiv, ger inspiration samt överför information uppåt och nedåt. En annan
viktig ledarroll är att förhandla om villkor och ramar för verksamheten och att kämpa för den
verksamhet man representerar. Jag tror också att det är viktigt att fråga sig själv ”vad behöver den
här verksamheten för att blomstra? Och vad kan jag bidra med för att fylla dessa behov?”
En akademisk ledare måste i mitt tycke vara beredd att slåss för de akademiska idealen. Med risk
för att bli kallad motfallskäring och konservativ bakåtsträvare, så tycker jag att man inom
universitet inte bara ska tacka och ta emot alla utifrån kommande idéer. Den bästa grogrunden
för positiv utveckling och förändring är att bygga på den grund man står på och hitta det som är
positivt i den. Vi kan bli (och behöver bli) mycket bättre på det mesta men jag tror vi ska hitta
egna vägar som akademiker. Vi kan så otroligt mycket på universitetet och är det något vi har
bevisat med våra doktorstitlar så är det att vi är bildbara. En annan kunskap som vi får via vår
utbildning är att genomskåda system och processer, vi bör således kritiskt granska de idéer som
dimper ned i våra ”inkorgar” för att välja dem som passar oss och våra syften som universitet. Vi
har fantastiska möjligheter att via vår forskningstradition utveckla spjutspetskompetens på
internationell nivå och samtidigt påverka samhällets utveckling genom att utbilda den kommande
generationens tänkare, forskare, ledare och producenter. Kan man önska sig en mer spännande
arbetsplats?!
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7. MIN AMBITION SOM LEDARE
Annamaria Westregård, Fakultet Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Institutionen för Handelsrätt är en förhållandevis liten institution inom Ekonomihögskolan. Av
ca 35 anställda är antalet ordinarielärare dvs. lektorer och professorer är åtta stycken varav tre är
kvinnor. Det finns 11 adjunkter, varav åtta är kvinnor samt sju doktorander, varav två är kvinnor.
TR-personalen är kvinnor förutom vaktmästare och dataansvarig.
Det begränsade antalet ordinarie lärare gör att det enligt min mening är lättare att bli synlig som
yngre kvinna. Vi är så få disputerade att det inte känns svårt att på sikt att kunna få olika
meriterande befattning, så som studierektor, prefekt m.fl., och att exempelvis bli ledamot av
institutionsstyrelsen. Vidare så ingår alla disputerade lärare i forskningsnämnden.
Det är också lättare att bli synliggjord inom Ekonomihögskolan i stort eftersom det är lätt att
komma med som institutionens representant på olika utbildningar (t.ex. AKKA och pedagogiska
utbildningar), och i olika kommittéer (t. ex. jämställdhetsgruppen) och i andra organ (t. ex
valberedning och tom. i den mån institutionen får representation i fakultetsstyrelsen).
Möjligheterna att få komma fram i dessa olika organ underlättas också av att det finns regler om
hur exempelvis fakultetsstyrelsen och valberedningen skall vara sammansatt vad gäller
fördelningen mellan män och kvinnor. Beslutsvägarna är korta på institutionen och det är lätt att
komma till tals med prefekt och studierektor m. fl.
Jag kommer ursprungligen från Juridiska fakultet där jag disputerade. Detta är en ännu mindre
fakultet än Ekonomihögskolan, men eftersom det även är en (enda) institution så upplevs
Institutionen för Handelsrätt betydligt mindre och lättare att bli synlig gjord på. Jag arbetade
endast en kort tid på den tiden då vi ingick i Samhällsvetenskaplig fakultet, men för mig då kom
från Juridisk fakulteten kändes det oändligt stort. Jag viste inte vem dekanus var eller kanslichefen
m. fl. var. För den som vill gör en ledarkarriär är det ju viktigt att göra sig känd på fakulteten.
Detta är nog lättare om man kommer från en lagom stor institution. Är institutionen för stor är
det svår att bli synliggjord och få komma med som representant. Är institutionen för liten är det
också svår att ta sig fram inom fakulteten helt enkelt för att man representerar en för liten
institution vilken inte få några tunga uppdrag.
Prefekterna på vår institution arbetar inte på heltid. Det finns 6 stycken på hela
ekonomihögskolan. Prefekterna har makten på institutionen och rektor och prorektor på
Ekonomihögskolan. Rektor har som jag upplever det tydligare roll som ledare i organisationen än
t ex vad dekanen på Juridicum har. Detta beror säkert på att det finns flera prefekter. På
Juridicum finns endast en prefekt eftersom det är en institution.
Reflektioner om deltagandet i valberedning inför val av rektor, prorektorer och
styrelse
Jag fick komma med i valberedningen som representant för min institution. Jag är relativt ny på
institutionen men dess litenhet, i kombination med reglerna om att 2/5 av valberedningen skall
utgöras av under representerat kön (kvinnor) underlättade säker detta. Reglerna om
könsfördelning är bra regler eftersom de underlättar synliggörandet av oss yngre kvinnor.
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Jag har förstått av mitt deltagande i valberedningen att mycket hänger på slumpen om man skall
bli vald som ledare eller inte. Valberedningen är absolut viktigast, eftersom det i princip aldrig
förekommer några ”wild card” eller motkandidater. Då valberedningen lagt sitt förslag är i
princip rektor och prorektorer utsedda och valet blir sedan mer en formalitet. Det finns ju trots
allt en rädsla att utåt, mot resten av universitet, visa en splittring genom att mot kandidater
lanseras mer i ”ordnade former”.
Vem som föreslås till ledare beror mycket på vem som sitter i valberedningen (och det är ju
avhängigt av vem som institutionerna utser) och deras personlig preferenser och styrka i
argumentationen. Det beror också mycket på den inbördes maktfördelningen mellan olika
institutioner. Att komma från en stor institution (hos oss FEK och NEK) kan ha sina fördelar,
eftersom man har många röster bakom sig, men det behöver inte vara en fördel. Den som
representerar en liten institution (Handelsrätt, statistik och ekonomiskhistoria) har mindre
särintressen att ta hänsyn till och kan ibland lättare accepteras av alla. Representanter för en
mycket liten institution kan dock ha svårare att komma fram.
Den som sitter i valberedningen kan effektivt styra vem som från början kommer med som
kandidater överhuvudtaget. Just initialskedet är viktigt, för då börjar övrig valberedning fundera
”rätt” riktning. Den som vill bli vald måste ha någon som talar för dem, men inte på ett för
övertydligt sätt för sätter sig de övriga ledamöterna på tvären.
Att bara vara en ”duktig flicka”, flitig och arbetsam, och vänta på att erbjudandet skall komma är
nog ingen särskilt gångbara strategi, eftersom det kräver ett för stort inslag av tur för att vara en
pålitlig väg. Det gäller att ha stor politisk insikt i hur det fungerar på fakulteten.
För att planera min karriär till ett ledarskap måste jag först och främst bli docent, annars kan man
aldrig göra någon som helst karriär på ett universitet. Jag måste få tid och resurser att forska och
att inte avbrytas av en massa extra undervisning som jag förväntas ta för att vara hygglig. Det är
mycket viktigt att olika positioner och åtaganden följs av nedsättning i tjänsterna. Det är inte helt
ovanligt att unga nydisputerade kvinnor överhopas med uppdrag i olika styrelser m.m. för att
kvinnorepresentationen skall vara tillgodosedd. Detta går ut över forskning och
meriteringsmöjligheter vilket blir ett problem senare i karriären.
Därefter vill jag bli ledamot av fakultetsstyrelsen och senare inneha något administrativt uppdrag
som studierektor eller prefekt. Därefter kanske det är möjligt att vara med till valet som prorektor
och om jag blivit professor i valet som rektor på Ekonomihögskolan eller till posterna inom hela
universitetet. För att kunna komma ifråga inom universitetet är det viktigt att göra sig känd där
också. På så sätt har AKKA varit en utmärkt ingång och satt igång själva tanke processen om vad
som krävs.
Jag har haft ett visst mått av ledarroller genom att jag varit juridiska doktorandrådets ordförande
under doktorandtiden. Jag har varit ledamot av Juridiska fakultetens forskningsnämnd samt suttit
i juridiska fakultetens tjänsteförslagsnämnd. Jag sitter med i ekonomihögskolans
jämställdhetsnämnd.
När jag väl kommer till en ledande befattning har tiden gått och vad som då krävs av en ledare är
svårt att säga idag. Det beror på i vilket skede organisationen då befinner sig. Oftast är det väl
tyvärr i en trängd ekonomisk situation. När den tiden kommer vill jag gå en ytterligare
ledarskapskurs. Jag tror att mycket hos en duktig ledare kommer inifrån en själv, även om det är
utmärkt att spegla sig i olika ledarskapsteorier. Jag skulle vilja ha mer utbildning i framför allt
ekonomi (eftersom det är så viktigt att ha full kontroll på denna) och förvaltningsrätt (eftersom
det är så krångligt även för oss jurister).
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8. Organisation i förändring
Yvonne Granfeldt, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet
LTH har under de senaste åren varit en organisation i förändring. AKKA kursen kom därför
väldigt lämpligt i tiden för min del. I ett första steg genomfördes en förändring av
institutionsverksamheten, då avdelningarna avskaffades och enheter inrättades inom
institutionerna. I ett andra steg genomfördes en mer övergripande omorganisation, som mest
påverkade grundutbildningen.
LTH:s ekonomi har inte varit i balans under de senaste åren och rektor Gunilla Jönsson förklarar
orsaken till omorganisationen i ett mail till samtliga anställda vid LTH: ”Den enskilt viktigaste
förklaringen är att delar av LTH har haft svårt att bedriva verksamhet inom existerande
budgetramar. Det har lett till att både kassa och myndighetskapital på flera institutioner hamnat
på kraftigt minus.”
Förändring av institutionsverksamheten
”Vad är motivet för en ny organisation?”
Vi inom AKKA:s LTH grupp kunde ställa den frågan till LTH:s kanslichef Per-Göran Nilsson då
vi intervjuade honom den 2 juni 2005.
Per-Göran Nilsson berättade att förändringen till enheter inom institutionerna genomfördes
eftersom den fördelningsgrund man tidigare använt sig av när det gäller fakultetsanslag till de
tidigare avdelningarna som var avhängigt av antalet professorer, docenter och doktorsexamina
inte längre var hållbar ekonomiskt i och med möjligheten att genom befordringsgång utses till
professor. Antalet professorer ökade markant på LTH. I processen att komma överens i
resonemanget om fakultetsanslagen väcktes tanken om enhetsbildning. Tanken var att man skulle
hitta en kritisk minimimassa av professorer, doktorander och grundutbildning som ekonomiskt
klarar förändringar i medelstilldelningen inom grundutbildning, fakultetsanslag och externa
anslag.
LTH:s verksamhet skulle organiseras till institutioner med enheter som tar solidariskt ansvar för
en ekonomi i balans Detta beslutade LTH:s styrelse i december 2004. I beslutet står att en enhet
bör ha en personalstyrka på minst 25 personer, varav minst 3 professorer, i genomsnitt minst en
doktorsexamen per år samt 40 helårsstudenter/år i grundutbildningen. Kraven på enheterna ledde
till en hel del sammanslagningar av tidigare avdelningar. Vid LTH finns idag 18 institutioner och
runt 30 enheter. Prefekten har det övergripande ansvaret för institutionens verksamhet och det
direkta ansvaret för grundutbildning, personal och infrastruktur. Enhetscheferna har ansvar för
forskningsverksamhet och genomförandet av grundutbildning inom enheten samt löpande
ekonomi inom respektive enhet. Inom en enhet har man solidariskt ansvar för att verksamheten
har en hållbar ekonomi i balans.
LTH:s styrelse beslutade vidare att ej finansierade verksamheter skulle omstruktureras eller läggas
ner. En verksamhet som då ifrågasattes var LTH:s verksamhet vid Campus Helsingborg. I slutet
av 1990-talet planerades ett nytt Campus inom Lunds Universitet, Campus Helsingborg.
Tretorns gamla fabrikslokaler centralt i Helsingborg byggdes om till universitetslokaler med
föreläsningssalar, grupprum, bibliotek, laboratorier, kontor mm. Hösten 2001 förlade LTH ett
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antal ingenjörsutbildningar och en yrkestekniks utbildning inom livsmedelsområdet (YTHlivsmedel) till Campus, ambitionerna var stora och personal anställdes. Både LTH och LU satsade
riktade medel till LTH:s verksamhet de första åren för att budgeten skulle gå ihop. Hösten 2003
beslutade styrelsen däremot att inga mer riktade medel skulle ges till verksamheten i Helsingborg,
att avveckla geomatik- och produktionsteknikprogrammen samt att inget intag skulle ske på
kemi- och bioteknikprogrammen hösten 2004. Mycket arbete lades ner med förslag på åtgärder
för att få verksamheten i balans, bl a tittade en grupp på möjligheterna att slå ihop och flytta
Kemi/Bioteknikprogrammet till Lund, prognosen tydde på att utbildningen skulle kunna gå ihop
ekonomiskt i Lund. Hösten 2004 beslutade styrelsen att, pga. vikande studentunderlag, slå
samman några av utbildningarna samt lägga ner kemi- och bioteknikprogrammen. Vidare beslöts
att lägga ner institutionen i Helsingborg och överföra ansvaret för programmets kurser till
relevanta institutioner i Lund samt att YTH utbildningen skulle fortsätta i nuvarande form i
Lund.
I två år satsades storstilat för att sedan kraftigt dra år svångremmen. Kemi- och
bioteknikprogrammen fick mycket positiv kritik i samband med utvärderingen av Sveriges
högskoleingenjörsutbildningar 2003. Utbildningen var kvalitetsmässigt en av Sveriges främsta
ingenjörsutbildningar inom kemi- och bioteknik och hade det största söktrycket i landet. Före
flytten till Campus låg utbildningen i andra, nyrenoverade och anpassade lokaler i Helsingborg.
Visserligen var söktrycket något vikande men kostnaderna för de nya lokalerna på Campus var en
stor bidragande orsak till att budgeten inte var i balans. Idag har Skånes samtliga tre
ingenjörsutbildningar i kemi lagt ner sin verksamhet. Kunde man inte åstadkomma något bättre
ur samhällsekonomiskt perspektiv i ett samarbete mellan LU, Malmö- och Kristianstads högskola?
Kostnader för lokalhyror håller på att knäcka fler verksamheter inom LTH. Även söktrycket till
civilingenjörsutbildningar inom kemi har minskat drastiskt under flera år. Kemicentrum byggdes
på 70-talet då söktrycket var stort, kanske främst pga. ett mindre utbud av universitets
utbildningar i Sverige. Kostnaderna för lokalerna på Kemicentrum delas av tre institutioner, tre
institutioner som alla har ett minskat lokalbehov. Lokalerna går emellertid inte att säga upp vilket
ökar kostnaderna för hyrorna in absurdum, enligt prefekterna är detta en mycket svår situation.
Precis som universitetet jobbar för att vara flexibla när det gäller verksamheter inom forskning
och utbildning måste naturligtvis möjligheten att utöka eller minska lokalerna efter verksamheten
också vara ett flexibelt anpassningsbart system.
Förändring av utbildningsstrukturen
I motsats till de förändringar som beskrivs ovan blev förändringen av utbildningsstrukturen en
mer långdragen process, den gjordes också i samband med en mer omfattande omorganisation av
LTH:s verksamhet, ledning och styrning. Det akademiska ledarskapet sätts på prov under en
omorganisation, Lars Haikola pekar på en viktig punkt då han menar att ”vår akademiska värld är
en olydnadskultur”, varje individ gör som han/hon själv vill, det finns ingen egentlig respekt för
ledaren eftersom det inte är prestigefyllt.
Per-Göran Nilsson berättade att redan förre rektorn Thomas Johannesson började processen att
omorganisera grundutbildningen under sin mandatperiod då han delade in
civilingenjörsutbildningarna i programfamiljer. Tanken var att därefter reducera antalet
utbildningsnämnder. Rektor Gunilla Jönsson berättade då vi inom ”LTH gruppen” intervjuade
henne att hon insett att en omorganisation var nödvändig för att LTH skulle överleva. Redan i
början av sin mandatperiod bjöd Gunilla in en stor del av LTH:s personal till en
strategikonferens.
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Universitetets förutsättningar har förändrats och fortsätter att förändras. Flera av föreläsarna
under kursen (Ola Roman, Lars Haikola, Eva Åkesson) pekade på de förändrade krav, behov och
förväntningar som ställs av många intressenter idag; studenter, forskare, näringsliv, samhället,
finansiärer mm. Omvärldskraven är betydande! Kunskapssamhället ses som en tillväxtmotor
vilket gör att universitetet förväntas inta en aktiv roll i samhällsutvecklingen och att medverka i
innovativa processer. Det ställs ett ökat krav på ansvar i relation till ett ökat tillträde till högre
utbildning, där regeringens mål är att 50 % av ungdomarna över 20 år ska läsa vidare på
högskola/universitet efter gymnasiet. I regeringens proposition ”ny värld – ny högskola” trycker
man även på att högskolorna ska bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte att främja
utbildningens kvalitet och förståelsen för internationella förhållanden. Ett uttryck för detta är
Bolognaprocessen, med en utbildningsstruktur på 3 + 2 år. Utbildningsanordnarna för
Civilingenjörsutbildningar, som idag är 4,5 år, har sett med oro på framtiden då det i
internationella sammanhang är en klar nackdel att ha en utbildning som är kortare än i andra
Europeiska länder, man har därför yrkat och fått gehör för att förlänga utbildningen med ett halvt
år.
Utbildningsverksamheten inom universiteten är beroende av samhället, inte minst ekonomiskt.
Förhållandena har förändrats för grundutbildningen med en ökad utbildningsvolym där en
minskad andel är finansierad från staten och ex v utökningen av civilingenjörsutbildningen med
½ år sker utan ekonomiskt tillskott. Marknadskrafter tillåts styra, vilket gör att ungdomarnas
efterfrågan på utbildningar styr utbudet och att universitet och högskolor konkurrerar om
studenter då de erbjuder sina utbildningar, i olyckliga fall konkurrerar de ut varandra. Många
utbildningar genomförs utan att de bär sina kostnader pga. för litet antal studenter och många
kurser och program blir onödigt kortlivade med tanke på de utvecklingskostnader som läggs ner.
Antalet nybörjarplatser för högskoleingenjörer och civilingenjörer nästan fördubblades under
1990-talet, från 7300 till 13600 platser. Många av utbildningarna inte bara inom LU (se ovan)
har tvingats lägga ner. Frågan är om politikerna inser vad det är som pågår? Lärarnas engagemang
och övertidsarbete har räddat universiteten, men i längden blir det orimligt att tillhandahålla ett
flexibelt utbud med hög kvalitet till den låga kostnad som erbjuds.
Även för LTH:s grundutbildning har ekonomin successivt stramats åt då antalet helårsstudenter
som utbildas har ökat medan ersättningen inte stigit i motsvarande omfattning. Det har heller
inte skett någon kompensation för kostnadsökningar som ex v löneökningar.
För att klara dessa utmaningar gjorde LTH: s ledning bedömningen att det krävdes ytterligare
effektiviseringar i verksamheten, speciellt inom grundutbildningen. Målet var att förbättra
grundutbildningens ekonomi genom en ökad samordning mellan såväl institutioner som
program, med ex v gemensamma kurser i matematik, och att se över antalet ”spetskurser” med få
studenter. Systemet måste vara flexibelt så att utbildningsutbudet kan anpassas till
rekryteringsläget dvs. det måste vara relativt enkelt att inrätta och avskaffa program. De
ekonomiska förutsättningarna innebär att små program med färre än 30-40 studenter inte kan
genomföras då de inte kan bära sina kostnader. Målet skulle nås genom att minska antalet
grundutbildningsnämnder, från de tidigare 16 nämnderna, där många av dem endast haft ansvar
för ett program, minskades antalet till 4 i den nya organisationen (se figur nedan). Varje nämnd
skall som sin huvuduppgift ansvara för ett antal program och flera olika typer av utbildningar,
civilingenjörs- ingenjörs- och arkitektutbildning samt mastersutbildning och i en nämnd en
yrkesteknisk högskoleutbildning (YTH). Varje utbildningsnämnd ansvarar också för ett antal
ämnesområden och för att kursplanerna inom dessa områden uppfyller högt ställda kvalitetskrav.
En viss kurs skall endast höra till en utbildningsnämnd. Under respektive utbildningsnämnd
sorterar respektive programledning. Som en länk mellan alla UN och LTH-ledningen finns en
grundutbildningsberedning.
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Ledningen ansåg det stora antalet utbildningsnämnder som ineffektivt och att det inte skapades
optimala förutsättningar för den samverkan som är av ekonomisk betydelse. De tidigare
nämnderna hade stora ambitioner och lade ner sin ”själ” i respektive utbildning. Mycket av den
oro som ventilerades av nämndsordförandena inför omändringen berörde förlusten av det
engagemang som lagts ner av nämndes medlemmar samt att respektive utbildning förlorar i status
då den inte har en egen utbildningsnämnd. Dessutom togs positionen för 16 nämndsordföranden
bort. Ledningen för programmen flyttades ner ett steg i organisationshierarkin, och ”istället för”
de tidigare utbildningsnämnderna, inrättades en programledning för varje program med
programledare och vice programledare, som har ansvar för utvecklingen och visionerna för
respektive program. Flera av de tidigare utbildningsnämndsordförandena är idag programledare.
Det är osannolikt om kostnaderna för själva utbildningsadministrationen minskas i och med
förändringen. Antalet arvoderade utbildningsnämndsordföranden minskar, men de förstärkta
programledningarna kräver förmodligen större kostnader, då 30 respektive 15 % av
programledarens och vice programledarens tjänst kommer att ersättas, samt arvodering till
programledarna.
Som före detta ordförande i en utbildningsnämnd ser jag en brist i den process som föregick
omorganisationen. Rektor tog ett principbeslut om 5-6 utbildningsnämnder. Därefter följde en
tillsynes helt ostrukturerad process där ideligen nya förslag på grundutbildningsorganisationen
figurerade. Kanslichefen, Per-Göran Nilsson, uttryckte det under ”LTH-gruppens” intervju som
att det var en ”förankringsprocess” och att ”motiverade synpunkter togs hänsyn” till, han som satt
som ”spindeln i nätet” hade säkert processen under kontroll, men ute i verksamheten var oron
stor och det var otydligt om utfallet kunde påverkas och i så fall hur och av vem.
Anpassningen till gällande ekonomiska förhållanden sätts ständigt i första rummet, som lärare vid
LTH och deltagare i AKKA ser jag en brist i det långsiktiga strategiska tänkandet vad gäller
grundutbildningen. Exempelvis så saknade jag ett policydokument som handledning i arbetet
med att hitta bästa lösningen för kemi- och bioteknikprogrammen. Under
omorganisationsprocessen kände jag också att den kreativa miljön kan vara farligt nära att
försvinna inom LTH. Det måste ges utrymme att testa nya idéer. Campus Helsingborg har blivit
en sådan plattform inom LU, som också kan påverka LTH positivt. Under hösten 2005 växte ett
nytt samarbete fram mellan LTH och Campus Helsingborg, där tre nya ”tvärvetenskapliga”
utbildningar med arbetsnamnen; Food and Health management, Logistik management och
Industrial management planeras. Med anledning av detta beslutade LTH:s rektor att YTHutbildningen ska vara kvar i Helsingborg. Slutligen, under AKKA utbildningen har jag försökt,
men insett att det inte är lätt att förstå sig på universitetet!

108
108

109

SLTH
SLTH
Presidium

Utbildningsnämnder

UN1 - FIMES (Φ)
UN1 - FIMES (Φ)
fysikvetenskaper,
fysikvetenskaper,
informationsvetenskaper,
informationsvetenskaper,
tillämpad matematik,
tillämpad matematik,
matematisk statistik,
matematisk statistik,
elektro- o energivetenskap,
elektro- o energivetenskap,
systemvetenskaper
systemvetenskaper
Utbildningsprogram

Näringslivsråd
Näringslivsråd

Utbildningsberedning
Utbildningsberedning

FF PIPI NN
EE DD CC
II

UN2 - KSI (ξ)
UN2 - KSI (ξ)
kemi, säkerhet,
kemi, säkerhet,
bio, miljö
bio, miljö
(bio, miljö, risk, brand)
(bio, miljö, risk, brand)

RI
RI WW
KK Bio
Bio

BR
BR
YTH
YTH

UN3 - PSI (Ψ)
UN3 - PSI (Ψ)
produktframtagning,
produktframtagning,
samhällsbyggnad,
samhällsbyggnad,
infrastrukturer,
infrastrukturer,
ekonomi,
ekonomi,
organisation
organisation

UN4
UN4
programansvar
programansvar
för ingenjörsför ingenjörsutbildningen i
utbildningen i
Helsingborg
Helsingborg

VV M/TD
M/TD
AA LL ID
ID

HB
HD
HB HD
HK
HK

Administrativ service
service
Administrativ

Rektor
Rektor
Presidium

Prefektgrupp
Prefektgrupp
Institutioner
PGN 2005-10-12

109
109

110

C. INTERVJUER MED LEDARE VID LUNDS UNIVERSITET - EXEMPEL

1. INTERVJU MED SUNE SUNESSON, DEKANUS FÖR
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN
Nedtecknat av Anna Meeuwisse och Ann-Katrin Bäcklund
Genomgång av Sunes dagbok
Sune har på vår uppmaning skrivit dagbok under två veckor (25/10 – 7/11). Intryck: Splittrad
tillvaro. Nästan varje dag flera olika möten på olika håll och nivåer om en mängd olika saker.
Både på central nivå, fakultetsnivå och institutionsnivå. Förutom planerade, återkommande
möten är det fråga om en hel del extra möten av mer akut karaktär. Just under de här veckorna
gäller flera av dessa möten de aktuella nedskärningarna och de personalproblem som följer av
dessa. Den nya fakultetsledningen för den nya ”slimmade” samhällsvetenskapliga fakulteten har
också tagit initiativ till en del nya mötesforum. Viss tid ägnas också åt administration,
doktorandhandledning, föredrag och seminarier. Det tycks vara vanligt att journalister hör av sig
och vill göra intervjuer.
Efter genomgång av Sunes dagbok kommer vi in på följande frågor:
Räcker tiden till?
Sune arbetar som dekanus på halvtid. Hur mycket tid tar arbetet i praktiken och hur får han
tiden att räcka till?
Sune bedömer att han under terminerna i praktiken arbetar ca 85% som dekan, men på
sommarmånaderna är det betydligt lugnare så en viss utjämning sker därmed. Men arbetet kräver
trots allt mer än en halvtid. (Arbetet som prodekan upplevde han däremot inte alls som särskilt
betungande.) Han ser stödet från heminstitutionen (Socialhögskolan) där han är professor som en
viktig förutsättning för att han skall klara av arbetet. Han tycker också att det är viktigt att ha kvar
anknytningen till sin institution, även om det medför dubbla roller som kan vara besvärliga att
hantera. (Här pratade vi både om Sunes och prodekanen Paula Uddmans institutionsroller som
professor resp. studierektor.)
Prioriteringar/Bortprioriteringar?
Sune tycker inte att han riktigt hinner med sitt institutionsarbete. Många möten på institutionen
kan han inte delta i. Däremot försöker han upprätthålla kontakten med sina doktorander. Han
hinner inte längre följa med i forskningen på det sätt som han gjorde tidigare, utan får inrikta sig
på det han måste göra inför bestämda uppdrag som offentliga föredrag. Han ser samtidigt till att
tacka ja till sådana uppdrag eftersom han tycker att det är stimulerande att tvingas till studier.
Varför vill man bli dekan?
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För Sunes del handlar det mycket om nyfikenhet, bl a nyfikenhet på människor. Arbetet som
dekan på ett universitet innebär också att han lär sig mycket om saker han är intresserad av, det
ger ett slags praktisk tillämning av kunskapssociologi och organisationssociologi. För Sune är det
också en fortsättning på forskningspolitiska frågor som han har sysslat med under många år
genom sina uppdrag i olika forskningsråd (dessa uppdrag har i sin tur givit honom många
kontakter som är värdefulla nu). Han tycker att det är mycket roligare att arbeta som dekan än
som prodekan, trots att det är bevärligt just nu med nedskärningarna. Skälet till detta beror bl a
på att fakultetsorganisationen har blivit mycket tydligare sedan man har fattat beslut om att
Ekonomihögskolan inte längre tillhör samhällsvetenskapliga fakulteten. (Sune var förvisso emot
delningen, men ovissheten om hur det skulle bli var påfrestande och lamslående).
Om samarbete och allianser
Närmast samarbete har Sune med kanslichefen Torun Forslid och prodekanen Paula Uddman.
De träffas i princip varje dag och samarbetet flyter enligt Sune mycket bra. När det gäller
ansvarsfördelningen är vissa saker givna, andra får man diskutera fram efterhand. Som kanslichef
är Torun t ex per definition arbetsledare för personalen på kansliet, hon och ingen annan är deras
chef, och detta är viktigt att betona eftersom inte alla från början insåg det. Om Sune och Paula,
som är valda till sina ämbeten, skulle vara missnöjda med Torun, som är tjänsteman, kan de i
princip säga upp henne. Personalproblem ligger framförallt på Toruns och Monas bord, ekonomi
på Britt-Maries och Sune får ta hand om ”krångel och motsättningar”. Samhällsvetenskapliga
fakultetens kansli har ett fåtal anställda jämfört med de andra fakulteterna och även i relation till
antalet anställda och antalet studerande. Enligt Sune fungerar det bra ändå.
Sune tycker också att det råder en positiv stämning inom den nya samhällsvetenskapliga
fakulteten. Lite av nybyggaranda. Prefektmötena har t ex blivit annorlunda – alla verkar vara mer
engagerade nu och vill ta itu med saker och gärna samarbeta. På sätt och vis har samarbetet med
Ekonomihögskolan också förbättrats efter delningen. Sune har tagit initiativ till en del nya
institutionsövergripande möten, bl. a. har alla professorerna inom samhällsvetenskapliga
fakulteten nyligen träffats, vilket uppskattades.
Sune har regelbundna möten med universitetsledningen, varannan vecka träffas
förvaltningschefen, rektor, dekanrådet och informationschefen. I förhållande till
universitetsledningen formeras en del inofficiella allianser som kan se olika ut beroende på vilken
fråga det gäller
Om ledarskapsrollen
Sune tycker att det kanske allra viktigaste är att se arbetet som meningsfullt och att ha en klar
målsättning eller övertygelse som styr det man gör. Att aldrig glömma bort vad organisationen är
till för. Uppdraget bör vara att skapa goda arbetsförhållanden och att skapa de bästa tänkbara
förutsättningarna för att jobba med utbildning och forskning. Det är detta mål som skall vara
överordnat allt annat.
Sune tycker att det är viktigt att som ledare inte ”ta ett nej för givet”, t ex i förhandlingar med
universitetsledningen. Om man har en avvikande uppfattning måste man säga ifrån direkt, vid
sittande bord, det går inte att komma i efterhand. Det kan ofta löna sig att säga ifrån eftersom de
flesta tenderar att vilja komma överens, uppnå konsensus. Men man måste kunna argumentera
sakligt och man skall värdera och granska motpartens argument. Det är samtidigt viktigt att inte
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gräva ner sig i en ”skyttegrav utåt”, sådant skapar onödig irritation. Det kan t ex vara olämpligt
att tala om osämja i förhållande till medierna, istället kan man säga att ”vi håller på att diskutera
detta, det är inte klart ännu”.
Sune anser att det är viktigt att vara en tydlig chef för prefekterna. Han har också uppfattat att de
vill ha det så. Därför har han bestämt att han skall ha utvecklingssamtal med alla prefekter. Som
Sune ser det är stöd till prefekterna en av fakultetsledningens viktigaste uppgifter, dels genom
konkret hjälp i svåra frågor, dels att försöka förebygga problem genom t ex tydlig information och
klara riktlinjer angående rekrytering av personal (man får t ex inte projektanställa folk för
ordinarie verksamhet, utan måste då anställa dem som vikarier).
Sunes syn på beslutsfattande är att det ofta är bättre att snabbt fatta beslut på ett tidigt stadium än
att dra ut på det för att förankra det och vara mer säker på sin sak. Det innebär alltså att han som
ledare väljer att i vissa lägen upphäva demokratin för att åstadkomma tydlighet. Snabba beslut
kan vara en trygghetsskapande åtgärd eftersom alla får tydliga besked. Däremot är det viktigt att
efteråt ha tid på sig att fundera över beslutets konsekvenser och vad man kan göra åt dessa.
På frågan om förekomsten och betydelsen av olika ledarskapsstilar och ledarskapsstrategier, svarar
Sune att han tror att skillnader i ledarskap snarare beror på sammanhanget, kontexten, än på
personlig stil och strategi. Hur prefektrollen utformas beror t ex mycket på vad företrädaren ägnat
sig åt, ibland kan det bli fråga om att snarast agera ”städgumma”.
Om svårigheter och behovet av stöd
Ledarskapsrollen kan vara problematisk och därför är det enligt Sune viktigt att utveckla en
förmåga att ta hand om motgångar och kritik. Man måste inse att vissa saker som man utsätts för
hör till rollen och inte till ens person. Som ledare utsätts man för kritik, mothugg, smicker och
manipulation och sådant måste man lära sig att kunna hantera. Det har hänt Sune att han känt
sig sviken eller att hans lojalitet har missbrukats, han har trott att människor har menat allvar
men sedan insett att det inte var så. Ibland har han lagt ner ett stort arbete på något utan att få
reda på de verkliga förutsättningarna och då har han känt sig utnyttjad. Det som Sune tycker är
allra svårast i arbetet är när enskilda personer kommer i kläm och han inte lyckas förhindra det.
Sune tycker att han har ett gott stöd i kanslichefen Torun, de träffas dagligen och med henne kan
han diskutera det mesta. En annan betydelsefull person för Sune är hustrun Tullia. De har alltid
pratat mycket med varandra om sina respektive jobb och Tullia vet mer än någon annan hur
Sune fungerar som person och vad som kan göra honom deppig.
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2. ATT VARA REKTOR VID LTH – INTERVJU MED GUNILLA JÖNSON
Nedtecknat av Rajni Hatti-Kaul
Kvinnogruppen från Lunds tekniska högskola (LTH) som deltar i AKKA träffade Gunilla
Jönson den 29 oktober 2004 för att intervjua henne om hennes ansvar och erfarenheter som
LTH:s rektor. Det här mötet var extra intressant eftersom vi pratade med den första kvinnan på
den prestigefyllda posten.
Bakgrund
Gunilla Jönson är född 1943 och uppvuxen i Dalarna. Hon tog civilingenjörsexamen i
maskinteknik på Chalmers 1967. Därefter jobbade hon några år i näringslivet innan hon åkte till
Michigan State University där hon 1974 tog sin doktorsexamen. Efter tretton år i skogsindustrin
blev hon år 1994 ”kommenderad” till en nyinrättad professur inom förpackningslogistik på LTH
– en tjänst som hon fortfarande har kvar och som hon ska återgå till när rektorsperioden är över.
År 1999 blev hon prorektor vid samma lärosäte. Under den tiden arbetade hon tätt ihop med
avgående rektorn Thomas Johannesson. Den 1 januari 2002 tillträdde hon som LTH:s rektor.
Som LTH:s rektor
Hon verkade känna de flesta av oss från olika institutioner på LTH – imponerande, tyckte jag.
Naturligtvis hade hon inte planerat sin karriär, allra minst inom universitet. Men nu när hon är
rektor fick jag ett intryck av att hon uppskattar sin ställning eftersom hon ser chansen att kunna
påverka och genomföra förändringar. Som rektor för LTH ansvarar hon för drygt 600 miljoner
kronor i forsknings- och grundutbildningspengar. Hon betonar att LTH är en integrerad del av
Lunds universitet, och ska fortsätta att vara det. Vi ska utnyttja den styrka som finns inom de
andra fakulteterna.
Gunilla Jönson har visioner. En viktig uppgift för henne som rektor är att synliggöra LTH både i
Sverige och internationellt. Hon vill skapa mer utrymme för LTH:s lärare att forska och för att
hjälpa dem att finna finansiering. Att vara ledamot i Vinnovas Styrelse och KK stiftelsens
expertgrupp för forskning och forskarutbildning hjälper henne att tillvarata forskargruppers
intresse vid LTH. Hon arbetar också för att öka samarbetet med DTU (Danmarks Tekniske
Universitet) och andra intressenter i Öresundsregionen, vilket är naturligt med tanke på den
geografiska närheten. Hon jobbar mycket externt mot näringslivet, och eftersom hon själv varit
verksam där tror hon att hon har en del att bidra med. Hon sitter i bolagsstyrelserna för Billerud
och Elanders samt i styrelsen för Ideon Center. Det är betydelsefullt för LTH att svara på
industrins behov, det industriella samarbetet behöver förbättras.
Gunilla menar att det är väldigt viktigt att ha ett nätverk för att få kontakter på rätt ställen. Efter
att ha rest mycket och arbetat i många delar av världen, har hon omfattande kontakter utanför
universitet och även utanför Sverige. De personer hon speciellt nämner är Thomas Johannesson,
nu VD för Packfors och Thomas Korsfeldt, generaldirektören för energimyndigheten.
När hon tillfrågades om hon fått träning för att bli en ledare, svarade hon att hon har fått
ledarskapsutbildning i industrin – en utbildning genom IFL (Institut för Företagsledning), vilket
hon uppskattar mycket. Hon tror att det är svårare att vara en ledare vid universitetet än vid ett
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företag. “Man trampar aldrig på forskaren” säger hon. Hon blir frustrerad av “det löser sig”
attityden bland forskare, och också på politikerna som inte ser samma möjligheter i den
akademiska världen som hon själv gör. Hon berömmer sina kollegor på LTH:s kansli - som ser
till att hon följer reglerna och tar rätt beslut. ”De har en längre historia på universitetet” som hon
inte själv har, menar hon. Hon säger också att hon fortfarande håller igång sin forskning och att
hon försöker få tid att
diskutera med sina doktorander. För att inte behöva ge upp sin forskning då hon blev rektor bad
hon att få anställa en lektor på sin institution för att ta hand om hennes forskningsgrupp.
Hon har långa arbetstimmar i Lund och tillbringar sena kvällar på jobbet. På fredag eftermiddag
verkade hon inte ha bråttom att rusa iväg. Hon skulle fortsätta sitt möte med prorektorn och
kanslichefen som hon hade avbrutit för att prata med oss. Men helgerna tillbringar hon på sin
gård i Mölnlycke. Det är väldigt viktigt för henne att spendera tid och tankar på annat än jobb.
Kvinna som ledare
Gunilla är van vid att jobba i en mansdominerad miljö. Att vara en kvinna har inte riktigt varit
ett problem för henne. Hon tillhör inte något kvinnligt nätverk och hon verkar inte sakna det.
Hon har spelat golf som en ”inträdesbiljett till gubbarna på SCA”. Men ytterligare en manlig
sport- älgjakt- ville hon inte vara med på. Hon förbiser inte det faktum att när en man säger
något uppfattas det mer seriöst. Hon har upplevt detta även i egenskap av rektor. Om det ska bli
fler kvinnor på ledande positioner framöver måste det ske en attitydförändring.
Vi måste också få in männen i andra roller än de traditionella.
Förebilder
Som svar till frågan om hon har haft några förebilder nämner hon speciellt sin moster – som var
en av de första kvinnorna som blev teologidoktor i Lund, och också sin pappa. Hon tycker att
förebilder är viktiga. Däremot om det ska vara kvinnliga eller manliga hade hon inga synpunkter
på. Dock tillägger hon ”kvinnor tar in andra aspekter – inte minst i forskningen”. Det har även
varit viktigt för henne att ha en mentor som hon kontaktar då och då för att få råd i svåra
situationer.
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AKKA är ett ledarskapsprogram för kvinnor vid Lunds universitet. AKKA står för
AKademiska Kvinnors Ansvar. Akka är ledarhonan för den vildgåsflock som tar med sig
pojken Nils Holgersson på hans underbara resa genom Sverige. Akka är erfaren, modig, klok,
stark och mycket vis. Samt som sagt ledarhona. I likhet med Selma Lagerlöf vill vi medvetet
utmana negativa stereotyper av kvinnor.
En ökande medvetenhet om att organisationer i sig har konsekvenser för ledar/chefskulturer
och för kvinnors villkor som ledare/chefer i dessa, har lett till att svaret på frågan om
bristande könsbalans inte skall sökas på individnivå. I forskningen poängteras vikten av att
identifiera och förändra de strukturer som utestänger kvinnor – detta har vi tagit fasta på i
utformandet av programmet. AKKA fokuserar universitetet som organisation – dess struktur
och kultur - och kvinnors villkor i dessa. Problemet med strukturell könsdiskriminering och
hur den kan förhindras är en dominerande tanke bakom programmet.
I Lunds universitets jämställdhetspolicy anges som mål ”att förändra rådande maktstrukturer,
vilket utgör det främsta hindret för reell jämställdhet”. Vi menar att fler kvinnor i ledande
positioner kan förändra maktstrukturer. Programmet vill tillhandahålla redskap till att skapa
andra, nya strukturer som inte utestänger kvinnor. Förändrade maktstrukturer är en
förutsättning för kvinnlig ledarrekrytering och för att förändra kvinnors villkor.
I denna rapport vill vi dela med oss av erfarenheterna från AKKA, som är unikt i sitt slag med
sitt integrerade genusperspektiv.
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