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CHRISTINA JONUNG OCH ANN-CHARLOTTE STÅHLBERG

Nationalekonomins frukter 
– även för kvinnor?*

Nationalekonomi är fortfarande ett mansdominerat ämne, trots ökande andelar 
kvinnor under de senaste tre decennierna. Ungefär en tredjedel av studenterna 
på grundutbildningens högre kurser är kvinnor. Kvinnors andel av licentiatexa-
mina har ökat från noll till ca 30 procent och av doktorsexamina från noll till 
ca 20 procent. Kvinnors andel av de akademiska institutionernas lärar/forskar-
kår motsvarar ungefär deras andel av de disputerade i landet, ca 14–15 pro-
cent. De kvinnliga nationalekonomerna har emellertid inte avancerat i den 
akademiska karriären i samma takt som männen. Inte mer än tre–fyra procent 
av svenska professorer i nationalekonomi är kvinnor. Trots allt fl er kvinnliga 
doktorer kan vi inte vänta oss en högre andel än ca 6 procent om tio år. 

Fil lic CHRISTINA JONUNG, var 
tidigare universitetslektor vid National-
ekonomiska institutionen vid Lunds 
universitet. Hennes forskning har ägnats 
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ekonomi. Hon är universitetslektor och 
verksam vid Institutet för social forsk-
ning, Stockholms universitet. Hennes 
forskning rör främst socialförsäkringar.

Någon gång i början på förra seklet hade 
Större akademiska konsistoriet i Lund att 
yttra sig över ett kommittéförslag rörande 
kvinnors tillträde till professorsämbeten. I 
debatten fällde Knut Wicksell, då professor 
i nationalekonomi i Lund, följande – för ho-
nom karakteristiska – yttrande.

”I det hela torde allt maskulint resonerande 
om vad kvinnorna förmå eller icke förmå 
vara skäligen överfl ödigt och påminner för 
övrigt, i synnerhet när det gäller deras av-
stängande från högre platser, icke så litet om 
en del vilda folkslags plägsed att göra vissa 

särskilt välsmakande födoämnen ”tabu” för 
kvinnokönet”. (Petrini 1934, s 20).

Så här ungefär hundra år efter Wicksells 
vältaliga plädering för kvinnosaken kan det 
vara på sin plats att utvärdera hur det idag 
ser ut med tillgången till de läckra frukterna 
– positionerna högst upp på den akademiska 
stegen. I denna artikel utnyttjar vi tillgänglig 
statistik för att granska kvinnors deltagande, 
möjligheter och framgång i studier och aka-
demisk karriär inom ämnet nationalekonomi 
vid dagens universitet. Vår tidsperiod är inte 
hundra år, även om vi gör någon enstaka till-
bakablick, utan vi håller oss till utvecklingen 
under de senaste tre decennierna, dvs från 
starten av den nya doktorsutbildningen. Pe-
rioden dessförinnan är inte så svår att över-
blicka, eftersom endast en handfull kvinnor 
avlade en högre akademisk examen under 
seklets första sjuttio år och kvinnor därför 

* Vi vill tacka Ulla Pettersson och Solveig Berge-
lin vid Statistiska centralbyrån i Örebro som tagit 
fram tabell 1 åt oss och även underlaget till tabel-
lerna 2-4, Ann Fritzell för en specialbearbetning 
av SULFs pensioneringsdata för nationalekonomer 
samt Bo Sandelin för att ha låtit oss ta del av hans 
material över män och kvinnor med doktorsexamen 
i Sverige.
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var frånvarande i lärarkårerna på universi-
teten.

I fl era andra länder har kvinnors status 
inom den nationalekonomiska professionen 
ägnats uppmärksamhet och studier. I några 
har de nationalekonomiska föreningarna tagit 
kraftfulla initiativ i syfte att främja kvinnliga 
nationalekonomers yrkesframgång. I USA 
har American Economic Association alltse-
dan 1972 en kommitté med uppgift att gran-
ska kvinnors situation och vidta åtgärder för 
att förbättra den. I Storbritannien fi nns sedan 
1996 en grupp med liknande uppgifter inom 
Royal Economic Society. I Kanada har de 
kvinnliga nationalekonomerna sedan 1990 
ett särskilt nätverk och den nationella orga-
nisationen Canadian Economics Association 
har nyligen lagt fram en rapport rörande 
kvinnliga nationalekonomers status.1 Kom-
mittéerna arbetar med olika metoder, t ex ge-
nom att bygga upp kvinnliga nätverk, ge ut 
nyhetsbrev, vilka lyfter fram kvinnor och ger 
professionella råd, hjälpa kvinnor i början av 
karriären att komma med på konferenspro-
gram mm, främja ekonomisk forskning om 
kvinno/genusfrågor, men framförallt genom 
att via studier kontinuerligt följa upp ande-
len kvinnor i utbildning och yrkeskarriärer, 
särskilt den akademiska, och söka kartlägga 
hinder för kvinnor i karriären.2

I Sverige har inga motsvarande studier 
utförts.3 Högskoleverkets utvärderingsgrupp 
för ämnet nationalekonomi, vilken publice-
rade sin rapport förra året, hade som uppdrag 
att särskilt granska jämställdheten i ämnet 
(Högskoleverket 2002). Här fanns chansen 
att göra en mer systematisk insamling av 
statistik över studerande, lärare och forskare 
och utvärdera utvecklingen enligt utländsk 
förebild. Så skedde emellertid inte. Jäm-
ställdhetsfrågorna ägnas ett perifert intresse 
i rapporten.

I vår artikel föregående år rörande kvin-
nors medverkan som skribenter i Ekonomisk 
Debatt (Jonung och Ståhlberg 2002) avslu-
tade vi med att hävda uppfattningen att den 
nationalekonomiska analysen och förstå-
elsen berikas om fl er nationalekonomer är 

kvinnor och att samhällsdebatten förstärks 
och fördjupas om fl er kvinnor är national-
ekonomer. Vi vill med denna artikel lyfta 
upp kvinnors status i ekonomiämnet och 
professionen på dagordningen även i Sverige 
och hoppas kunna stimulera till såväl debatt 
som fortsatta studier.

1. Grundutbildning

Vår ursprungliga önskan var att följa föränd-
ringarna av andelen kvinnor, vilka avslutat 
studier på de olika nivåerna inom grund-
utbildningen, på doktorsutbildningen, och 
sedan bland olika kategorier anställda. För 
att kvinnor ska kunna fi nnas på de högre ni-
våerna i nationalekonomi måste det fi nnas en 
rekryteringsbas att tillgå. Sannolikheten för 
att övergå till studier på en högre nivå måste 
dessutom vara jämbördig för män och kvin-
nor. Med alla de förändringar som har ägt 
rum inom högskolan, vad gäller utbildning-
ens organisation och statistik/datasystem så 
visade det sig svårt att få fram kontinuerliga, 
jämförbara data över längre tid för grundut-
bildningen. Avslutade poäng var inte heller 
lättåtkomlig information. Vi ger därför en 
bild över situationen under 1990-talet utifrån 
registrerade studenter på olika nivåer. Denna 
framgår i tabell 1.

Fördelningen mellan män och kvinnor 
totalt på grundnivå är idag förhållandevis 
jämn. Kvinnorna utgjorde läsåret 2001/02 
44 procent av samtliga studenter. De relativt 
goda siffrorna beror i hög grad på A-kurser-

1 Se följande hemsidor för att få en bild av verksam-
heten, www.csweps.org, www.res.org.uk/society/
woman.asp  och www.yorku.ca/cwen. Se även Bart-
lett m fl  (1998).
2 Sedan början av 1990-talet fi nns också Internatio-
nal Association for Feminist Economics (IAFFE), 
vilken arbetar för att främja forskning om kvinnor 
och genusperspektiv inom nationalekonomin samt 
står bakom tidskriften Feminist Economics (se  
www.iaffe.org). 
3 Artiklar som belyst andelen kvinnor bland dispute-
rade och professorer i Sverige är Wadensjö (2002), 
Nyberg (2001), Persson (2002). I Persson fi nns en 
komplett lista över de kvinnor som dittills doktorerat 
i Sverige. 



Ekonomisk Debatt 2003, årg 31, nr 3 7

Nationalekonomins frukter – även för kvinnor?

na och de stora grupperna ekonomprogram-
studenter. En viss ökning av kvinnoandelen 
har skett under 1990-talet, i första hand på 
A-nivån. Ju högre studienivå, desto lägre 
är andelen kvinnor. Den kraftigaste avtapp-
ningen sker mellan A- och B-nivån.

Vi har även tillgång till material som visar 
situationen ovan för respektive högskola. I 
stort är läget detsamma på alla högskolorna. 
SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Lin-
köping utmärker sig genom hög andel kvin-
nor. Handelshögskolan (HHS) i Stockholm 
har en betydligt lägre, om än ökande andel, 
på A-nivån. På högre nivåer skiljer sig emel-
lertid inte Handelshögskolan särskilt från de 
övriga, vilket tyder på att den lyckas locka 
relativt många av sina kvinnliga studenter 
vidare till studier i just nationalekonomi.

Magisterexamen infördes 1993 och är 
idag den naturliga slutpunkten på en grund-
examen i nationalekonomi. Utvecklingen 
framgår av tabell 2. Andelen kvinnor ligger 
här kring 30 procent. Den tycks ha minskat 
mot slutet av nittiotalet genom att öknings-
takten i antalet examina har varit högre bland 
männen än bland kvinnorna. Om inte ande-
len kvinnor som en följd ska sjunka även på 
doktorsutbildningen under de närmaste åren 
så måste således sannolikheten att övergå till 

forskarutbildning från magisternivå fortsätt-
ningsvis vara högre för kvinnor än för män.

Här fi nns en överraskande skillnad mel-
lan studieorterna. Variationen är så stor som 
mellan 17 procent (Växjö) och 49 procent 
(Linköping). En slutsats skulle kunna vara 
att det inte enbart är kvinnors intresse för 
ämnet som bestämmer deras önskan att läsa 
nationalekonomi och gå vidare, utan också 
inslag i institutionsmiljön.

De svenska siffrorna är inte helt olika de 
amerikanska. Enligt Kahn (2002) har kvin-
nornas andel av ”economics majors” stabi-
liserats kring 30 procent från 1994, efter en 
topp på 33 procent 1986. Booth m fl  (2000) 
noterar en andel bland MSc studenter i eko-
nomi i Storbritannien på 34 procent 1998. 
Den kanadensiska undersökningen anger så 
hög andel som 39 procent för mastersutbild-
ningen, vilken ligger på något högre nivå än 
en svensk magister (CEA 2001).

Även utan kontinuerliga långa serier är det 
inte svårt att sluta sig till att andelen kvinnor 
som valt nationalekonomi som huvudämne i 
examen ökat väsentligt under de tre decen-
nierna. Vi som började läsa under slutet 
på 1960-talet minns förhållandevis många 
kvinnor på ett-betygsnivån, ett obligatoriskt 
moment i såväl ekonomutbildningar som 

Kursnivå 1993/94–
1994/95

1995/96–
1996/97

1997/98–
1998/99

1999/00–
2000/01

2001/02 1993/94–
2001/02

1–20 poäng 42 42 44 47 49 45

21–40 poäng 35 33 35 38 37 35

41–60 poäng 33 32 32 34 36 33

61– poäng 36 31 30 32 31 32

Totalt 40 39 40 43 44 41

Tabell 1  Andel kvinnor i procent av registrerade studenter i nationalekonomi fördelade på 
läsår och kursnivå 1993–2002. 

Anm: En student kan förekomma fl era gånger i tabellen (t ex läsa mer än en nivå under ett läsår). Detta bör 
inte systematiskt påverka fördelningen efter kön.
Källa: Sammanställning av tabell som tagits fram för vår räkning vid Statistiska centralbyrån i Örebro.
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pol mag-utbildningen. Kvinnorna föll ifrån 
redan på två-betygsnivån och var på tre-be-
tygsnivån lätt räknade – det kan knappast 
ha rört sig om mer än tio procent. Enligt 
Högskoleverkets rapport (2002) fi nns under-
sökningar från 1970-talet vilka redovisar ca 
17 procent kvinnliga studerande i grundut-
bildningens högre kurser.

I mycket påminner nationalekonomi, från-
sett A-nivån, mer om naturvetenskaperna än 
om andra samhällsvetenskaper. Ämnet har 
en underrepresentation av kvinnor som vis-
serligen faller något vid övergång till högre 
nivåer, men inte alls i samma grad som inom 
andra samhällsvetenskaper eller humaniora. 
När kvinnor väl valt att ”frivilligt” läsa 
nationalekonomi, tycks deras intresse för 
ämnet, mätt som övergångssannolikhet till 
nästa nivå, inte vara mycket lägre än män-
nens. Detta syns även vid övergången till 
forskarutbildningen.

2. Forskarutbildning

Innan 1970-talet, fyrtiotalisternas intåg och 
inrättandet av den nya forskarutbildningen 
hade endast två kvinnor avlagt doktorsexa-
men. Först ut var Margit Cassel, Gustav Cas-
sels dotter, 1924. Fem år senare, 1929, dis-
puterade Karin Kock. Förutom dessa båda 
kom ytterligare tre kvinnor att ta lic-examen, 
alltså totalt fem kvinnor.4

Därefter har det skett kraftiga förändring-
ar.5 Vi börjar med att studera andelen kvin-
nor i forskarutbildningen, vilken framgår av 

Universitet 1993/94–
1994/95

1995/96–
1996/97

1997/98–
1998/99

1999/00–
2000/01

1993/94–
2000/01

M K % M K % M K % M K % M K %

Göteborgs univ 21 9 30 55 32 38 59 21 26 57 22 28 192 84 30

HHS Stockholm - - - 8 10 56 95 43 31 170 50 23 273 103 27

Karlstads univ 0 1 100 5 4 44 10 5 33 7 3 30 22 13 37

Linköpings univ 6 10 63 17 18 51 14 6 30 15 16 52 52 50 49

Luleå tekn - - - 2 0 0 5 2 29 7 5 38 14 7 33

Lunds univ 13 8 38 38 18 32 47 31 40 58 32 36 156 89 36

SLU - - - 1 1 50 8 1 11 2 3 60 11 5 31

Stockholms univ 9 4 31 13 10 43 30 12 29 35 18 34 87 44 34

Umeå univ 6 3 31 8 4 33 5 4 44 11 11 50 30 22 42

Uppsala univ 41 23 36 32 11 26 38 9 19 37 16 30 148 59 29

Växjö univ 4 0 0 4 0 0 4 2 33 8 2 20 20 4 17

Örebro univ 8 1 11 12 4 25 8 4 33 6 2 25 34 11 24

Totalt 108 59 35 195 112 36 323 140 30 413 180 30 1039 491 32

Tabell 2  Magisterexamina i nationalekonomi läsåren 1993/94–2000/01. Antal samt andel 
kvinnor i procent

Källa: Egna beräkningar på data sammanställda för vår räkning vid Statistiska centralbyrån i Örebro.

4 De tre är Ebon Andersson 1931, Torun Hedlund 
Nyström 1946, Thora Nilsson 1958.
5 Bo Södersten skriver i en krönika i Sydsvenskan 
den 10 juli 2002 ”Det Lund jag kom till som docent 
från USA 1967 och det Lund jag lämnade som pro-
fessor i internationell ekonomi 1996 var två skilda 
världar. Visst fanns det tidigt duktiga kvinnliga fors-
kare i nationalekonomi. Fram till slutet av 1980-talet 
var ämnet mansdominerat på forskarsidan. Under 
1990-talet skedde så ett genombrott för kvinnliga 
ekonomer på bred front.”
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tabell 3. Den låg i slutet på 1990-talet i ge-
nomsnitt kring 26 procent – något under an-
delen med magisterexamina. Skillnaden blir 
emellertid något större om man jämför med 
andelen med magisterexamen under början 
av nittiotalet – dessa årgångar kvinnor fi nns 
ju ännu i forskarutbildningssystemet.

Jämförelsen mellan lärosätena visar 
följande. Linköping, som nyligen startat 
doktorsutbildning, har fortfarande, liksom 
i grundutbildningen, högst andel kvinnor. 
Linköpings universitet med dess tvärveten-
skapliga inriktning tycks attrahera kvinnliga 
studenter och det smittar av sig även på na-
tionalekonomin. Luleå tekniska högskola 
ligger inte oväntat lågt. Handelshögskolan, 
ofta utpekad för sin bristande jämställdhet, 
har en förhållandevis god andel kvinnliga 
doktorander i nationalekonomi. I slutet av 
nittiotalet är dock andelen kvinnor vid alla 
de stora etablerade forskarutbildningarna 
ungefär densamma.

Tabell 4 redovisar utfallet av forskarut-
bildningen, antal och andel män och kvinnor 
med licentiatexamen eller doktorsexamen i 
nationalekonomi. De nya universiteten och 

Linköping har ännu producerat så få exa-
mina att vi för överskådlighet valt att inte ta 
med dem i tabellen.6 80 kvinnor har avlagt 
en licentiatexamen och 77 kvinnor har tagit 
en doktorsexamen sedan 1970-talets början.7

Kvinnornas andel av totala antalet avlagda 
doktorsexamina under perioden är 14 pro-
cent och av totala antalet licentiatexamina 
24 procent.

Det fi nns en klar trend mot ökad andel 
kvinnor över decennierna, från ca 7 procent 
på 1970-talet till ca 20 procent mot slutet av 
1990-talet för doktorsexamen, från ca 5 pro-
cent på 1970-talet till närmare 30 procent då 
2000-talet tar vid för lic-examina. Variatio-
nen mellan lärosätena sett över hela perioden 
är inte så stor – det är Göteborg som utmär-
ker sig med en låg andel doktorer och Umeå 
med en hög andel lic-ar. Flest kvinnliga 

Universitet 1973–80 1981–90 1991–95 1996–vt2001 1973–vt2001

M K % M K % M K % M K % M K %

Göteborgs univ 57 3 6 43 6 12 70 11 13 75 28 27 58 10 15

HHS Stockholm 18 1 6 19 6 22 27 5 15 63 22 26 29 7 21

Linköpings univ 0 0 - 0 0 - 0 0 50 6 4 41 1 1 42

Luleå tekn 0 0 - 0 0 - 3 1 18 5 0 3 2 0 8

Lunds univ 46 7 13 40 11 22 39 10 21 48 14 22 43 10 19

Stockholms 
univ

66 10 14 52 11 17 44 14 24 43 16 27 53 12 19

Umeå univ 10 2 13 19 2 11 23 7 24 29 10 26 19 4 19

Uppsala univ 39 4 9 42 5 11 39 12 23 47 19 29 42 8 17

Växjö univ 0 0 - 0 0 - 0 0 - 4 1 17 1 0 17

Totalt 237 27 10 215 41 16 245 60 20 320 113 26 247 54 18

Tabell 3  Aktiva doktorander i nationalekonomi 1973–vt2001. Genomsnittligt antal under 
resp tidsperiod samt andel kvinnor i procent

Anm: Doktorander med en aktivitetsgrad på minst 10 procent.
Källa: Egna beräkningar på data sammanställda för vår räkning vid Statistiska centralbyrån i Örebro.

6 Det rör sig om 16 doktorsexamina och 8 lic-exa-
mina, alla av män. De påverkar inte procentandelen 
kvinnor.
7 Det fi nns givetvis en viss överlappning, men inte 
en fullständig sådan. De första årgångarna hade inte 
möjlighet att ta ut lic-examen. Många kvinnor läm-
nar efter lic-examen.
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doktorer har lämnat Lund, Stockholm och 
Handels, 15 stycken vardera. 

Det kan tyckas som att bortfallet är större 
bland de kvinnliga doktoranderna än bland 
de manliga eftersom andelen kvinnor som 
avlagt doktorsexamen är lägre för respektive 
år än andelen kvinnor av personer i forskar-
utbildning. Uppgifterna för andel examina 
bör emellertid jämföras med uppgifterna 
för andelen bland doktoranderna några år 
tidigare. Om vi antar att de första årgångarna 
i den nya doktorsutbildningen tog lite längre 
tid på sig än de senare (se Wadensjö 1992) 
så kan vi som ett överslag jämföra andelen 
examinerade under en viss tidsperiod i tabel-

len, med andelen aktiva doktorander under 
föregående period. Dessa uppgifter stämmer 
förhållandevis väl överens. Det skulle kunna 
tolkas som att bortfallet av kvinnor under 
doktorandtiden inte är större än det för män.

Figur 1 illustrerar den ackumulerade an-
delen kvinnor bland personer med en licen-
tiatexamen eller doktorsexamen förvärvad 
efter 1970. Den visar hur stor andel som är 
kvinnor av totala antalet personer med en 
avslutad ny forskarutbildning vid en viss 
tidpunkt. Figuren bygger på årliga data. Den 
visar tydligt att kvinnornas andel av landets 
nationalekonomiska kompetens stadigt ökat: 
från noll till 24 procent av dem med licenti-

1970–80 1981–90 1991–95 1996–vt2001 1973–vt2001

M K % M K % M K % M K % M K %

Göteborgs univ

Doktor 17 0 0 22 3 12 21 3 13 44 6 12 104 12 10

Licentiat 5 1 17 3 0 0 5 0 0 13 7 35 26 8 24

HHS Stockholm

Doktor 16 1 6 16 2 11 12 3 20 44 9 17 88 15 15

Licentiat 5 1 17 13 4 24 8 6 43 35 10 22 61 21 26

Lunds univ

Doktor 15 3 17 21 2 9 11 5 31 31 5 14 78 15 16

Licentiat 13 0 0 2 2 50 10 4 29 30 10 25 55 16 23

Stockholms univ

Doktor 21 2 9 24 2 8 14 5 26 27 6 18 86 15 15

Licentiat 6 0 0 3 1 25 10 2 17 17 8 32 36 11 23

Umeå univ

Doktor 5 0 0 10 0 0 7 1 12 13 6 31 35 7 17

Licentiat 3 0 0 1 0 0 0 0 - 6 5 45 10 5 33

Uppsala univ

Doktor 6 0 0 18 2 10 18 1 5 24 10 29 66 13 16

Licentiat 8 0 0 6 1 14 20 5 20 27 13 33 61 19 24

Totalt

Doktor 80 6 7 111 11 9 83 18 18 183 42 19 457 77 14

Licentiat 40 2 5 28 8 22 53 17 24 128 53 29 249 80 24

Tabell 4  Doktorsexamina resp licentiatexamina i nationalekonomi 1970-vt2001. Antal samt 
andel kvinnor i procent

Anm: Gamla licentiatexamen åren t o m 1974, nya licentiatexamen fr o m 1985, däremellan inga licentiatav-
handlingar.
Källa: Egna beräkningar på data sammanställda för vår räkning vid Statistiska centralbyrån i Örebro.
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atutbildning och från noll till 14 procent av 
dem med doktorskompetens.

3. Lärarkår

Låt oss då se hur dessa kraftiga förändringar 
i utbudet av kvinnliga nationalekonomer 
återspeglat sig på institutionerna och i den 
akademiska karriären. Har de disputerade 
kvinnorna försvunnit från akademia till andra 
arbetsuppgifter eller fi nns de kvar i lärar- och 
forskarkårerna på våra universitet?8 Utifrån 
respektive institutions hemsida samlade vi 
under höstterminen 2002 in uppgifter om 
antalet och sammansättningen av lärar/
forskarpersonalen på de nationalekono-
miska institutionerna på samtliga universitet/
högskolor som bedriver forskarutbildning i na-
tionalekonomi. Resultatet framgår i tabell 5. 
Våra data inkluderar endast personer med 
doktorsexamen.

Den kvinnliga delen av den disputerade 

personalen vid våra universitet utgör 15 
procent, alltså i det närmaste densamma 
som andelen av de disputerade i landet 
totalt. Utifrån denna enkla jämförelse är 
således kvinnorna vare sig över- eller under-
representerade i den akademiska karriären. 
Kvinnor lämnar/förblir i de akademiska upp-
gifterna i samma utsträckning som män. 

Figur 1 Andel kvinnor bland samtliga med en licentiatexamen resp samtliga med en doktors-
examen förvärvad från 1970. Utvecklingen 1970–vt2001. Procent

Anm: Gamla licentiatexamen åren t o m 1974, nya licentiatexamen fr o m 1985, däremellan inga licentiatav-
handlingar.
Källa: Egna beräkningar på data sammanställda för vår räkning vid Statistiska centralbyrån i Örebro.

8 Var hamnade de kvinnliga pionjärerna? Margit Cas-
sel verkade som socialpedagog, folkhögskolelärare, 
samt folkpartipolitiker (ledamot av andra kammaren 
1951-52). Karin Kock blev Sveriges första kvinnliga 
statsråd och 1945 Sveriges första kvinnliga profes-
sor i nationalekonomi. Se Henriksson (2000) och 
Niskanen (2001). Ebon Andersson var chef vid 
Socialvetenskapliga biblioteket i Stockholm och 
aktiv inom Högerpartiet. Torun Hedlund Nyström 
disputerade så småningom i ekonomisk historia 
och förestod Ekonomiska biblioteket i Lund. Thora 
Nilsson var avdelningschef vid Statistiska Central-
byrån. Av dessa var det således endast Karin Kock 
som periodvis var verksam som akademisk lärare i 
nationalekonomi. Vi tackar Benny Carlsson och Rolf 
Henriksson för hjälp med dessa uppgifter.
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Vid de stora universiteten är andelen kvin-
nor högst i Lund och Stockholm.9 Linköping, 
Växjö och Luleå har inga kvinnor alls. Han-
delshögskolan utmärker sig genom en låg 
andel kvinnor, trots mycket personal. Även 
vid SLU är kvinnoandelen låg.

Hur ser det då ut med fördelningen av 
kvinnor och män över de olika nivåerna i 
universitetskarriären? Vi har indelat de an-
ställda i professorer, docenter, samt personer 
med enbart doktorskompetens. Universitets-
lektorer utan doktorskompetens och adjunk-
ter fi nns således inte med. Kanske något 
överraskande är andelen kvinnor bland do-
centerna ungefär densamma som bland dem 
med doktorskompetens, kring 20 procent, 
även denna andel mer än väl representativ för 
kvinnors andel bland nationalekonomer ge-
nerellt.10 Det är emellertid lätt att tolka denna 

uppgift i alltför positiv anda. Det är nämligen 
så att männen inte förblir docenter. Många av 
dem går vidare och blir professorer. Den stora 
skillnaden mellan män och kvinnor uppträder 
bland professorerna. Endast tre kvinnor inne-
har en professur i nationalekonomi i Sverige. 
De representerar 4 procent av de totalt 72 
professorerna i vårt material.11

Flera nationalekonomer vilka är profes-
sorer eller har uppnått docentkompetens är 

Universitet Professor Docent Univ.lektor/
forskare

Totalt

M K % M K % M K % M K %

Göteborgs univ 7 0 0 2 0 0 25 6 19 34 6 15

HHS Stockholm 13 0 0 7 1 13 13 2 13 33 3 8

Karlstads univ 1 0 0 0 0 0 2 1 33 3 1 25

Linköpings univ 
(ej Tema)

2 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0

Luleå tekn 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0

Lunds univ 8 1 11 11 2 15 8 5 38 27 8 23

SLU 4 1 20 1 0 0 6 0 0 11 1 8

Stockholms univ 14 0 0 9 3 25 10 6 38 33 9 21

Umeå univ 4 0 0 4 1 20 9 2 18 17 3 15

Uppsala univ 11 1 8 7 3 30 12 2 14 30 6 17

Växjö univ 4 0 0 0 0 0 6 0 0 10 0 0

Totalt 69 3 4 42 10 19 95 24 20 206 37 15

Tabell 5  Manliga respektive kvinnliga professorer (ej emeriti, adjungerade professorer och 
gästprofessorer), docenter, samt disputerade univ lektorer och forskare i nationalekonomi vid 
olika lärosäten höstterminen 2002. Antal samt andel kvinnor i procent

Anm: Tjänstlediga personer är inkluderade i sammanställningen. Att vara docent eller disputerad lektor och 
forskare behöver inte innebära att personen ifråga har fast anställning (tillsvidare-anställning). Stockholms 
universitet inkluderar Nationalekonomiska institutionen (DE), Institutet för internationell ekonomi (IIES) 
och ekonomer vid Institutet för social forskning (SOFI).

Källa: Institutionernas hemsidor 02 11 18.

9 Vid Stockholms universitet är andelen kvinnor 
högst vid SOFI (Institutet för social forskning) och 
lägst vid IIES (Institutet för internationell ekonomi).
10 Det dröjde ända till mitten på 1980-talet innan vi 
hade några kvinnliga docenter.
11 De tre kvinnliga professorerna är Inga Persson, 
Lunds universitet, utnämnd 1993, Ing-Marie Green, 
Sveriges lantbruksuniversitet utnämnd 1997, samt 
Kathleen Cannings, Uppsala universitet, utnämnd 
2002.
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verksamma vid andra institutioner än de na-
tionalekonomiska eller vid forskningsinstitu-
tioner utanför universiteten. De fi nns därför 
inte med i ovanstående tabell. Framstående 
institut med inriktning på national ekonomisk 
forskning är FIEF (Fackföreningsrörelsens 
institut för ekonomisk forskning), IUI 
(Industriens utredningsinstitut) och IFAU 
(Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvär-
dering). De har tillsammans ytterligare tre 
professorer samt 6 docenter, alla män, vilka 
inte är inkluderade i tabell 5. Här fi nns ytter-
ligare 13 doktorer utan docentkompetens av 
vilka en är kvinna. Andelen kvinnor sjunker 
således om vi tar hänsyn till dem som arbetar 
vid fristående forskningsinstitut. För varje 
kvinnlig doktor fi nns drygt fyra män, för 
varje kvinnlig docent ungefär fem manliga 
docenter och för varje kvinnlig professor 
nästan 25 män i samma position.

Hur stor andel kvinnor bland profes-
sorerna skulle vi vänta oss om kvinnors 
karriärmöjligheter/framgång såg ut som 
mäns? Det tar många år att bli professor och 
vi måste då jämföra med andelen kvinnor i 
stocken av disputerade nationalekonomer ca 
10-15 år bakåt i tiden.12 Ur fi gur 1 kan vi se 
att denna andel vid denna tidpunkt låg kring 
ca 7-8 procent. Vi borde alltså vid full ”jäm-
ställdhet” haft åtminstone dubbelt så många 
kvinnliga professorer.

Sammanfattningsvis: Kvinnor fi nns i 
forskande och undervisande tjänster vid 
universitetsinstitutionerna i ungefär samma 
utsträckning som bland de disputerade i lan-
det totalt, ca 14–15 procent. De avancerar till 
docentnivå i något lägre grad än män. Kvin-
norna är ca 10 procent av andelen anställda 
med docentgrad eller högre (dvs professor). 
Det stora hindret att överkomma är avance-
manget till professor. Inte mer än tre-fyra 
procent av professorerna är kvinnor.

4. Andra ämnen

Är situationen för kvinnor i akademia inom 
nationalekonomi bättre eller sämre än inom 
andra discipliner? Vilken jämförelsenorm 

som bör utnyttjas kan naturligtvis diskuteras. 
Bör den vara kvinnor i allmänhet på univer-
siteten, kvinnor inom angränsade samhälls-
vetenskaper eller kanske naturvetenskapliga 
ämnen? Inställningen kan bero på den syn 
man har på nationalekonomins karaktär – är 
det abstrakt teori som är det bärande i ämnet 
eller är det tillämpningar och förmåga att 
bidra till lösningar av brännande samhälls-
vetenskapliga problem? På SCBs hemsida 
under ”utbildning och forskning” kan den 
intresserade fi nna i stort sett den jämförel-
senorm man önskar. I syfte att tillfredsställa 
fl era utgångspunkter plockade vi ut vissa 
uppgifter gällande universiteten totalt, sam-
hällsvetenskap samt matematik.

För universiteten totalt gällde läsåret 
2000/01 att 14 procent av professorerna 
var kvinnor. Av anställda professorer, fors-
karassistenter samt lektorer (den grupp som 
är mest jämförbar med vår) var 25 procent 
kvinnor. Slutligen är inte mindre än 45 pro-
cent av dagens forskarstuderande kvinnor. 
Motsvarande siffror för samhällsvetenska-
perna var 15 procent, 29 procent samt 53 
procent. Utifrån dessa båda jämförelser är 
kvinnor i nationalekonomi kraftigt under-
representerade. Inom matematikämnena var 
23 procent av de forskarstuderande kvinnor, 
alltså en något lägre andel än hos oss. Av 
den jämförbara lärargruppen var 14 procent 
kvinnor – alltså ungefär som i national-
ekonomi. Andelen bland professorerna var 
något lägre än hos oss, 3 procent. Att döma 
av karriärstegens utseende för kvinnor är 
nationalekonomi mer likt matematik än sam-
hällsvetenskap.

5. Andra länder

Vi kan också fråga oss hur situationen ser ut 
i andra delar av världen. Är ”världens mest 
jämställda land”, trots låg andel kvinnor i 
nationalekonomi, mer jämställt än andra 
även på detta område? Hur har vi det t ex 
jämfört med USA dit vi gärna blickar och ser 

12 Se Tasiran, Weiderpass och Sandelin (1997).
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mängder av duktiga kvinnliga nationaleko-
nomer? I tabell 6 presenteras information om 
några anglosachsiska länder för vilka vi fun-
nit uppgifter förhållandevis jämförbara med 
våra, trots vissa skillnader i tjänstestruktur.13

Vår allmänna bedömning är att situationen 
är förvånansvärt lik i de olika länderna, trots 
viss variation i siffrorna. Framför allt är den 
låga andelen kvinnor bland ”full professors” 
överallt slående. I Storbritannien fanns 1998 
13 kvinnliga professorer, vilket motsvarade 
4 procent. Samtliga hade tillkommit efter 
1992. Även där är således kvinnor i rollen 
som nationalekonomiprofessorer ett nytt fe-
nomen – trots historiska förebilder.

Andelen kvinnor är högre ju längre ner 
vi kommer i hierarkin. Samtliga länder no-
terar markanta ökningar i andelen kvinnor 
bland doktorsstudenter och bland personer 
anställda på de lägre nivåerna.  Andelen 
doktorander befi nner sig i de övriga länderna 
kring 30 procent. Sverige ger intrycket av att 
i detta avseende ligga efter.

I såväl Storbritannien som USA fi nns viss 
oro för att kvinnor efter doktorsexamen – till 
skillnad från vad vi nyss iakttog för Sverige 
– inte förblir i akademia i samma utsträck-
ning som män utan återfi nns i arbetsuppgifter 
utanför universiteten. Flera möjliga orsaker 

anges – svårigheter att klara sig i konkurren-
sen om fast anställning, diskriminering, men 
också att de icke-akademiska karriärerna 
upplevs erbjuda bättre lönsamhet och mer 
välvilligt bemötande. I USA gäller också 
att kvinnor i större utsträckning arbetar på 
mindre högskolor utan forskarutbildning. 
Flera undersökningar studerar sannolikheten 
för att bli befordrad. Såväl för Storbritannien 
(Booth m fl  2000) som för USA (t ex Kahn 
2002 och Ginther 2002) framkommer att det 
stora hindret för kvinnor är avancemanget 
till mellannivån – att erhålla ”tenure” (fast 
anställning). Det är i denna övergång beford-
ringssannolikheterna starkast skiljer sig åt. 
Har kvinnor väl fått ”tenure” befordras de så 
småningom till ”full professor” i samma el-
ler nästan samma utsträckning som män.

I USA har andelen kvinnor i national-
ekonomi följts upp under många år. Det går 
därför också att se förändringarna och takten 
i dessa över tid.14 I stort kan man säga att 
samtliga andelar för kvinnor i nationaleko-
nomi på olika nivå – från PhD-examen till 
”full professor” vid 1970-talets början låg 

Land Sverige
2002

USA
2001

Storbri-
tannien
1998

Kanada
1999

Austra-
lien

1999

Full professor  4  6  4  5  3

Associate professor, senior lecturer 19 16 11 11  5

Assistant professor, lecturer 20 22 19 31 31

Totalt 15 14 13

PhD-studenter 26 32 33 32

PhD-examen 19 30 27

Tabell 6  Kvinnor på olika befordringsnivåer inom lärar/forskarkåren i Sverige, USA, Storbri-
tannien, Kanada och Australien. Andel i procent

Anm: ”Full professor” motsvarar professor, ”associate professor, senior lecturer” motsvarar docent och ”as-
sistant professor, lecturer” motsvarar disputerade, men ej docentkompetenta, lektorer och forskare.
Källor: Storbritannien: Booth m fl  (2000), Kanada och Australien: CEA (2001), USA: CSWEP annual report 
2001, Sverige denna artikel, tabell 3, 4 och 5.

13 Vi kontaktade forskare i Danmark, Finland och 
Norge, men i ingetdera landet fann vi uppgifter eller 
studier rörande kvinnor i nationalekonomi.



Ekonomisk Debatt 2003, årg 31, nr 3 15

Nationalekonomins frukter – även för kvinnor?

på en tredjedel av dagens nivå. Utvecklingen 
varierar år från år – det fi nns perioder av 
nedgång eller stagnation på alla nivåer – men 
trenden har varit stadigt uppåtgående. Rap-
porterna från 2000-talets början andas dock 
en viss pessimism. Andelen PhD-examina är 
lägre än den topp på 34 procent som gällde 
1999. Andelen ”assistant professors” har in-
te ökat och ligger även den under en tidigare 
topp på 24 procent. Andelen ”associates” har 
visserligen ökat från 13 procent 1993 till 16 
procent 2001, men samtidigt visar under-
sökningar (Kahn 2002) att sannolikheten 
att befordras till ”associate professor” ligger 
långt under den man kunde vänta sig. Ande-
len kvinnor med ”tenure” har hela 90-talet 
hållit sig stadigt kring ca 10 procent (Ginther 
2002) (alltså ungefär på den nivå som an-
delen kvinnor bland docentkompetenta 
svenska ekonomer). Slutligen har andelen 
”full professor” inte ökat utan hållit sig kring 
6–7 procent under decenniet. Trots USA:s 
försprång i utbudet av kvinnliga disputerade 
ser vi således inte motsvarande skillnader i 
lärar- och forskarkåren på universiteten.

6. Varför så få kvinnliga profes-
sorer?

Det är frestande att ännu en gång citera Knut 
Wicksell – denna gång ur det tal till kvinnan 
vid Nordiska studentfesten i Uppsala 1878 
som i ett slag gjorde honom välkänd över 
hela landet (Gårdlund 1990, s 38).

Men som en kvinnas matlust är så liten
Har mannen i sin vishet ordnat så
Att också frukterna av kvinnofl iten
I rättvis proportion må vara små

Denna förklaring till kvinnors brist på fram-
gång, vilken närmast tycks bygga på en teori 
om patriarkatet, framlades dock åtskilliga år 
innan Wicksell började ägna sig åt national-
ekonomi och hade anammat neoklassisk 
teori. Låt oss därför spekulera i ytterligare 
orsaker till att kvinnor är så fåtaliga i de hö-
gre positionerna i nationalekonomin. Vid 
närmare betraktande sönderfaller denna 

fråga i två delar: 1. Varför är kvinnor så un-
derrepresenterade i ämnet nationalekonomi? 
2. Varför har de inte avancerat snabbare?

Högskoleverkets utvärdering har sin ana-
lys klar till varför kvinnorna är så fåtaliga: 
”Ämnet anses ställa krav på abstrakt och 
analytiskt tänkande liksom goda kunskaper 
i matematik, vilket inte sägs locka kvinnliga 
studenter” (Högskoleverket 2002, s 10). Vi 
har svårt att tro att förklaringen är så enkel. 
Det fi nns en omfattande litteratur kring yr-
kessegregeringen på arbetsmarknaden, som 
det inte fi nns utrymme att sammanfatta här.15

Generellt kan sägas att kvinnors och mäns 
yrkesfördelning är resultatet av ett kompli-
cerat samspel mellan faktorer på utbuds- och 
efterfrågesidan. Tycke och smak, begåvning 
och förmåga kan visst ingå bland dessa, men 
ekonomer brukar betona ekonomiska fak-
torer som specialiseringsvinster av arbets-
fördelningen i familjen och därav följande 
humankapitalinvesteringar. Andra teorier 
betonar diskriminering eller institutioner 
och strukturer som fördyrar eller begränsar 
individernas val. 

Vi håller det för sannolikt att det är ett 
ökat och mer långsiktigt arbetsmarknads-
engagemang som bidragit till det ökade 
intresset för nationalekonomi hos kvinnor 
– inte en ändrad förmåga till abstrakt och 
analytiskt tänkande i den kvinnliga hjärnan. 
Ju synligare kvinnor blir på området – som 
partiernas ekonomiska taleskvinnor, i ekono-
mijournalistiken, i riksbankens ledning, som 
fi nansminister, som professor – ju fl er kvin-
nor bör se nationalekonomi som ett reellt, 
attraktivt och lönsamt val.

En mångfald förklaringar till kvinnors 
svårigheter att nå samma framgång, och 

14 Rapporter från The Committee on the Status of 
Women in the Economics Profession (CSWEP) 
återfi nns regelmässigt i Proceedings-delen av 
American Economic Reviews majnummer. Statis-
tiken lades om 1993, se Annual report för 1994. 
Uppgifterna från USA gäller nationalekonomiska 
institutioner med PhD-utbildning.
15 Se Jonung (1997) samt övriga artiklar i SOU 
1997:137.
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även ekonomisk utdelning i form av högre 
lön, i universitetshierarkin för national-
ekonomer har framförts och undersökts 
– familjebildning, bristande rörlighet, pre-
ferenser för icke-akademiskt arbete, större 
undervisnings- och administrativa åtaganden 
på institutionerna, större tryck att åta sig ex-
terna uppdrag (på grund av att de är så få), 
ämnesval, mindre nätverk, svårighet att fi nna 
medförfattare, diskriminering.16 Någon enig-
het kring någon enskild förklaring fi nns ännu 
inte och de fl esta studier fi nner oförklarade 
skillnader. 

Ofta åberopas att kvinnor publicerar sig 
i mindre grad i vetenskapliga tidskrifter, 
numera en av de viktigaste grunderna för 
meritering i akademiska sammanhang. Vi 
har valt att belysa detta närmare här. På 
annan plats i detta nummer av Ekonomisk 
Debatt redovisar Tobias Lindqvist (2003) en Debatt redovisar Tobias Lindqvist (2003) en Debatt
rangordning av svenska nationalekonomer 
utifrån deras publicering i vetenskapliga 
tidskrifter. Urvalet av personer är ett annat än 
vårt. Här ingår emeriti, externa forsknings-
institut samt vissa personer som inte är na-
tionalekonomer. De kvinnliga professorerna 
utgör 4 av 130 eller 3 procent, docenterna 18 
procent, och doktorerna 20 procent. Totalt är 
kvinnorna 14 procent av forskarna. (Se tabell 
3 i Lindqvist 2003.) Som Lindqvist påpekar 
så publicerar kvinnor i betydligt mindre 
utsträckning än män, mätt med dessa mått. 
De står för endast 1,8 procent av de totala 
publiceringspoängen.

Det fi nns emellertid stora skillnader efter 
befordringsgrad – något som eventuellt kan 
tolkas som en kohorteffekt. Medan de kvinn-
liga professorernas andel av publiceringspo-
ängen för professorer är 0,1 procent, är den 5 
procent bland docenter och 16 procent bland 
doktorer.17 Bland doktorerna skiljer sig såle-
des kvinnornas andel inte i så hög grad från 
deras andel i gruppen. Vi kan också uttrycka 
det så att kvinnornas genomsnittspoäng i 
förhållande till männens är 3 procent, 26 
procent och 74 procent för respektive grupp.

Ojämnheten i publiceringar som dessa 
mäts i Lindqvists artikel blir stor. De tio 

främsta i en rangordning av totalt 377 per-
soner innehar 40 procent av totala publice-
ringspoängen. Avsaknaden av en eller ett par 
kvinnor i toppskiktet slår då oerhört hårt. 
Den högst rankade kvinnan hamnar på plats 
79.18 Hon har 32 poäng jämfört med ca 1300 
för den främste mannen.19

För att ytterligare belysa en möjlig ko-
horteffekt har vi undersökt andelen kvinnor 
bland svenskar vilka angett sig vara knutna 
till svenska forskningsinstitutioner och som 
publicerat sig under den senaste tio-årspe-
rioden (1992 – 2001) i de tre högst rankade 
tidskrifterna American Economic Review, 
Econometrica och Journal of Political 
Economy.20Antalet artiklar av män är 13,7 
och antalet artiklar av kvinnor är 2. Kvin-
noandelen blir 13 procent.

I Jonung och Ståhlberg (2002) visar vi 
att kvinnor i Ekonomisk Debatt helst skriver Ekonomisk Debatt helst skriver Ekonomisk Debatt
om arbetsmarknadsekonomi och offentlig 
ekonomi. Internationella tidskrifter som 
särskilt skulle kunna appellera till kvinnor 
är Journal of Public Economics (rankad som 
nr 15 i Lindqvist 2003), Journal of Human 
Resources (16) och Journal of Labor Eco-
nomics (19). Antalet svenska forskare med 
artiklar i de två senare har under tio-årspe-
rioden 1992–2001 varit 4,0 – kvinnoandelen 
är 6 procent. Vi har också intresserat oss för 
Scandinavian Journal of Economics (rankad 
som nr 27), eftersom detta är en tidskrift 
där nordiska forskare är representerade i 
hög grad. Här räknade vi artiklar under de 

16 Se t ex Booth m fl  (2002), Ginther (2002), Kahn 
(1995, 2002) och McDowell m fl  (1999).
17 Detta har vi beräknat på ett förenklat sätt utifrån 
Lindqvists tabell 3. Totala publiceringspoäng skattas 
som medelpoäng multiplicerat med antal personer i 
respektive grupp.
18 Annika Alexius vid Uppsala universitet.
19 Det kan vara värt att notera att fl era svenska kvin-
nor med internationella publiceringar valt att lämna 
Sverige för att istället verka utomlands: Lena Ed-
lund, Elisabeth Rutström och Ingrid Werner i USA, 
Siv Gustafsson i Nederländerna.
20 Vi har räknat antalet svenska nationalekonomer 
med artiklar i dessa tidskrifter. Om en artikel har 
fl era författare har varje författare tilldelats vikten 
1/n.
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senaste fem åren, 1997–2001. Antalet som 
skrivits av män är 17,5 och de av kvinnor är 
3,3. Kvinnoandelen är därmed 16 procent. 
Dessa mycket enkla beräkningar antyder att 
kvinnliga nationalekonomer idag har mer av 
internationella publiceringar än tidigare och 
att dessa i det närmaste förefaller motsvara 
deras andel i professionen.21

Även om publiceringspoäng kan förklara 
skillnader i mäns och kvinnors avancemang, 
så kvarstår frågan: Varför publicerar kvinnor 
mindre än män? Föreslagna svar blir desam-
ma som angavs ovan: familj, preferenser, en 
mångfald av andra åtaganden att fördelas på 
få personer, ämnesval mm.

7. Framtiden

Vilka förändringar kan vi då vänta oss inför 
kommande år? Hur snabbt kan den ökande 
andelen kvinnor bland doktorerna och ten-
densen mot ökat publiceringsmedvetande 
hos de yngre tänkas slå igenom bland univer-
sitetens lärare, forskare och professorer? Vi 
har inom de kommande åren stora pensions-
avgångar, såväl bland professorer som bland 
lektorer. Detta bör öppna för förändringar.

Sveriges universitetslärareförbund (SULF) 
har genomfört en undersökning av hur pen -
sioneringarna påverkar rekryteringen av 
högskolelärare (Fritzell 2002). Den är i för-
sta hand avsedd att undersöka rekryterings-
basen i förhållande till lärarbehovet för att 
förutse om det kommer att uppstå problem 
att fi nna kompetent personal i framtiden. 
Den kan emellertid även användas för att 
dra slutsatser om de möjligheter som står till 
buds att öka jämställdheten inom lärarkåren 
inom de närmaste tio åren.

Informationen om åldersfördelningen 
bland personalen i nationalekonomi i SULFs 
studie framgår av tabell 7. Nära hälften av 
professorerna och ungefär en fjärdedel av 
lektorerna kommer inom tio år att ha gått 
i pension. Enligt metoder som framgår i 
anmärkningen till tabellen framräknas ett 
rekryteringsunderlag för dessa tjänster. Re-
sultatet är att, om antalet tjänster förblir de-

samma, så kommer det att fi nnas mellan tre 
och fyra sökande till varje professur under de 
närmaste åren, men strax under tre kompe-
tenta sökande till lektoraten.

Kvinnor utgör, enligt beräkningar utifrån 
tabellens data, 11 procent av rekryteringsun-
derlaget till professorer. Om kvinnor erhåller 
tjänster precis i förhållande till deras andel 
av rekryteringsunderlaget så får de 4 av de 
35 professurerna. Samtidigt har en kvinna 
gått i pension. Kvinnornas andel av profes-
sorerna i nationalekonomi kommer då att 
vara 5–6 procent kring 2011.

Kvinnors andel av rekryteringsunderlaget 
till lektorer sätts till deras förväntade andel 
av doktoranderna, 21 procent. Kvinnornas 
förväntade andel av lektorerna blir då 18 
procent år 2011. 

Beräkningarna kan givetvis inte tas som 
några exakta förutsägelser. Diskussionen 
ovan rörande kvinnors publiceringar visar 
att kvinnor kan komma att få svårigheter att 
konkurrera med männen om tjänster. Många 
av de unga duktiga nationalekonomerna har 
ännu inte bildat familj. Vi vet inte hur famil-
jebildningen kommer att påverka 70-talister-
na och deras prioriteringar – hos män såväl 
som kvinnor. Vi har också det nya systemet 
med befordringsprofessurer, var och en som 
uppnår professorskompetens kan komma 
att erbjudas professorstitel. Det är ännu för 
tidigt att bedöma om detta system kommer 
att öka eller minska kvinnornas andel. Reso-
nemangen utgår också ifrån att den svenska 
arbetsmarknaden för akademiskt verksamma 
nationalekonomer är helt sluten, men natur-
ligtvis kan det fi nnas utländska sökanden 
– män som kvinnor – till en svensk profes-
sur. Räkneexemplet illustrerar emellertid hur 
oerhört långsamt det går att ändra i en struk-
tur som universitetshierarkin, där det tar upp 
till ett par decennier att förvärva kompetens 
och avancera. 

Vi kan i detta sammanhang även jämföra 

21 Enligt undersökningen för Kanada så publicerar 
yngre kvinnor t o m mer än yngre män, medan om-
vändningen gäller för seniora forskare (CEA 2001).
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Ålder Kön Professor Forskar-
assistent

Lektor Annan forskande och 
undervisande personal

Totalt 71 5 125 55

–24 Kv - - - 1

Män - - - 4

25–34 Kv - - - 13

Män - 3 9 10

35–44 Kv - - 3 1

Män 13 1 35 17

45–54 Kv - 1 5 -

Män 23 - 40 5

55–64 Kv 1 - 4 -

Män 25 - 27 3

65– Kv - - - -

Män 9 - 2 1

Summa 55 år o äldre 35 0 33 4

Andel 55 år o äldre 49 % 0 % 26 % 7 %

Rekryteringsbasen för 
professorer inom 10 år

3,15 2,72

Andel kvinnor av re-
kryteringsunderlaget

11 % 21 %

Andel kvinnor av grup-
pen om 10 år

 6 % 18 %

 Tabell 7  Undervisande och forskande personal efter ålder i nationalekonomi 2001

Anm: Rekryteringsunderlaget för professorer beräknas enligt följande: Antalet lektorer under 55 år är 92 
stycken. Antalet forskarassistenter under 55 år är 5. Antalet annan forskande och undervisande personal un-
der 55 år är 51, men endast 26 procent av dessa (dvs 13 stycken) antas ha avlagt forskarexamen (genomsnit-
tlig siffra för alla samhällsvetenskapliga forskningsämnen – uppgift om detta på ämnesnivå fi nns ej). Tillsam-
mans blir det 110. Dessa utgör rekryteringsunderlaget. Antalet professorer som är 55 år och äldre och som 
ska ersättas inom en tioårsperiod är 35. Då blir rekryteringsbasen 110/35 = 3,15 (Se även Fritzell 2002).
Kvinnorna är ca 12 personer av de 110 (8 lektorer under 55 samt 27,3 procent av annan forskande och un-
dervisande personal som avlagt doktorsexamen, dvs 27,3 procent av 13, ungefär 4 stycken. Vi antar att kvin-
noandelen av de 13 är samma som i gruppen annan forskande och undervisande personal).
Rekryteringsunderlaget för lektorer beräknas enligt följande: Hälften av antalet avlagda doktorsexamina är 
18,5 (37 stycken har avlagt doktorsexamina läsåret 00/01). Multiplicerat med 10 år blir det 185. Dessa utgör 
rekryteringsunderlaget. Antalet professorer som går i pension (och ersätts av andra) är 35 och antalet lektorer 
som gör det är 33, tillsamman 68 stycken. Då blir rekryteringsbasen 185/68 = 2,72.
Kvinnornas andel uppskattas till deras förväntade andel av nya doktorer, 21 procent, vilket motsvarar 14 
stycken. 4 kvinnor går i pension. Antalet kvinnor blir 22.
Anm: Tabellens siffror överensstämmer inte helt med våra egna tabeller. Det beror på att uppgifterna bygger 
på olika källor och år. I denna tabell har uppgifter om olika kategoriers åldersfördelning hämtats från SCBs/
Högskoleverkets sammanställning av lärare och forskare i nationalekonomi.
Källa: Ann Fritzell, SULF, bearbetning för denna artikel 2002-09-30. Egna beräkningar av andelen kvinnor.
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med USA. Som framgick ovan har ökningen 
bland ”full professors” rört sig kring någon 
procentenhet per decennium, trots ett starkt 
infl öde av kvinnliga doktorer under lång tid. 
Under 1990-talets senare del tycks ingen 
förändring alls ha skett. Ett ökat utbud av 
kvinnor leder inte med automatik till fl er 
kvinnliga professorer i ämnet.

8. Avslutning

En utbildning i nationalekonomi är en god 
väg till infl ytande över ekonomi och sam-
hällsdebatt i de fl esta samhällen. Få kvinnor 
på området innebär att kvinnors infl ytande 
över den ekonomiska agendan – de frågor 
som studeras av nationalekonomer, det sätt 
på vilket de analyseras och de svar som ana-
lysen ger – blir förhållandevis liten. (Se t ex 
Persson 1994 och Nyberg 2001.) Det fi nns 
därför skäl att följa kvinnors deltagande och 
yrkesframgång på det nationalekonomiska 
området även i Sverige, på samma sätt som 
sker i fl era andra länder. För de akademiskt 
verksamma nationalekonomerna identifi erar 
de utländska studierna dessutom skillna-
der i forskningsinriktning, löner, tillgång 
till forskningsmedel, befordringstakt och 
befordringssannolikhet, redaktörskap m m 
– frågor som vi inte berört här. Inte heller 
har vi standardiserat för bakgrundsfaktorer 
för att söka förklara de skillnader som fi nns 
i studieval och akademisk karriär. Här fi nns 
gott om utrymme för fortsatta frågor och 
studier.

Kvinnliga nationalekonomer var ett säll-
synt fenomen i Sverige långt in på 1970-
talet. Trots de stora framsteg som skett 
sedan dess är nationalekonomi fortfarande 
ett mansdominerat ämne. Vår genomgång 
ger följande bild av läget idag. Ungefär en 
tredjedel av de studerande på grundutbild-
ningens högre kurser är kvinnor. Kvinnor-
nas andel av avlagda licentiatexamina har 
ökat från noll till ca 30 procent och bland 
doktorsexamina från noll till ca 20 procent 
från 1970. Kvinnor är representerade vid de 
akademiska institutionerna i ungefär samma 

utsträckning som de fi nns bland de dispu-
terade i landet totalt, ca 14–15 procent. De 
kvinnliga nationalekonomerna har emeller-
tid inte avancerat i den akademiska karriären 
i samma takt som männen. Idag är andelen 
kvinnor av de anställda med docentgrad to-
talt nästan 20 procent, men av personer med 
docentkompetens (dvs inklusive professorer) 
ca 10 procent. Det hårdaste glastaket möter 
vid professuren. Inte mer än tre-fyra procent 
av svenska professorer i nationalekonomi är 
kvinnor. Trots allt fl er kvinnliga doktorer 
och docenter i nationalekonomi kan vi knap-
past vänta oss en högre andel än ca 6 procent 
bland professorerna om tio år.

De välsmakande frukterna fi nns där 
– längst upp, lockande och i princip tillgäng-
liga för alla och envar. Men för att nå dem 
måste man klättra – på stegar och grenar. 
Det är en mödosam klättring, den kräver 
målinriktning, teknik, samarbete, viss ac-
ceptans av hårda törnar och då och då en 
stödjande hand från dem som redan sitter 
däruppe. Inte alltid är det så lätt att nerifrån 
se på vilken gren de rätta sorterna sitter eller 
vilken väg som är bäst att ta. Vår genomgång 
visar att kvinnorna är på väg, fått smak 
för nationalekonomins läckerhet, anammat 
klättringstekniken och blivit många nog att 
stötta, lära och tipsa varandra på vägen upp. 
Men vi visar också att vägen är lång och tids-
krävande. Det lär dröja åtskilliga decennier 
innan vi kan hoppas på en helt gemensam 
fest för båda könen, såväl längs vägen som 
däruppe i toppen.
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