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ÖVRIG FRÅGA: Statsvetenskap och jämställdhet  

 

Under senare år har svensk statsvetenskap genomgått stora förändringar, vi tänker främst på 

expansionen som inneburit fler kollegor och nya anställningsformer samt den starka 

internationalariseringen när det gäller publikationer. Dessa två saker kan hänga ihop: genom att 

publicera sig internationellt, främst i tidskrifter med peer-review system, meriterar sig unga forskare 

för tjänster inom akademin. Dessa utvecklingar gör det viktigt att på nytt kartlägga jämställdheten på 

de statsvetenskapliga institutionerna, men också att utveckla tidigare kartläggningar så att de även 

innefattar publiceringsmönster. Undersökningar genomförda i APSA:s regi, American Political 

Science Association
1
, visar att samförfattandet av artiklar ökar över tid och att kvinnors andel som 

författare till samförfattade artiklar är betydligt lägre än deras andel bland de som författat 

egenförfattade artiklar. Kvinnor tycks inte på samma sätt som män ingå i publikationsnätverk och det 

kan bidra till att minska deras chanser att få tjänster, forskningsfinansiering etcetera.  

 

Det finns i dagsläget inte någon undersökning som visar hur det ser ut i svensk statsvetenskap. 

Publiceringsmönster kan vara en viktig faktor när det gäller den fortsatta låga andelen kvinnor på 

högre positioner inom ämnet. Även om tillsättningar är helt och hållet meritbaserade och 

meritbedömning är jämställd så kan det fortfarande finnas en jämställdhetsaspekt i möjligheterna till 

att få dessa meriter, vilket gör det till en viktig fråga att undersöka. Innan detta kan undersökas på ett 

meningsfullt är det dock viktigt att kartlägga jämställheten vid institutionerna.   

 

Vårt förslag är att Statsvetenskapliga förbundet under 2016 återupptar de kartläggningar kring 

jämställdhet som tidigare genomförts, vilka innefattar följande delar:  

 

1. Uppdatera informationen om andelen kvinnor och män i olika anställningskategorier – 

doktorander, adjunkter, biträdande lektorat, forskare, post-doc, lektorat, professor (befordrad, 
anställd), docent etcetera  

2. Kartlägg antal år från disputation till docentkompetens, professorstitel, jämför detta mellan 

män och kvinnor 

3. Kartlägg vilka som stannar inom akademin och vilka som lämnar.  

4. Det är också önskvärt att kartlägga  

 % forskning i anställning  

 % som har externa forskningsanslag, som ingår i projekt/leder projekt  

 Forskningsinriktning  

 Metodinriktning  

 

Med detta som grund kan vi få kunskap huruvida de stora förändringar som skett under senare år med 

expansion, internationalisering mm påverkat jämställdheten inom ämnet. Det i sin tur kan ligga till 

grund för om det finns behov för en mer djupgående studie av bland annat publiceringsmönster. 

 

Ulf Bjereld Hanna Bäck Katarina Eckerberg Olle Folke  Magnus Hagevi   

Professor Professor Professor  Fil Dr Docent 

Göteborg Lund Umeå  Uppsala Växjö  

 

Jonas Hinnfors   Lena Wängnerud   PerOla Öberg    

Professor  Professor  Professor 

Göteborg  Göteborg  Uppsala 

                                                           
1
 Panel “Best practices to achieve and sustain gender equality: are we there yet?” APSA, San Francisco 2015, 

med bl.a. Jane Mansbrige och Kathleen Thelen. 


