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Förord 

Föreliggande rapport utgör en del av det arbete som Förvalt–
ningshögskolan bedriver i egenskap av pilotinstitution för arbetet 
med jämställdhetsintegrering vid Göteborgs universitet. I rapporten 
analyseras främst kurslitteraturen, men också till del avhandlingar 
författade vid institutionen, utifrån frågan huruvida det är män eller 
kvinnor som är författare. Det övergripande resultatet är att andelen 
kvinnliga författare ökat kraftigt sedan senaste liknande under–sök–
ningen genomfördes 2003, vilket är, även om det är i linje med vad 
man kan förvänta sig, ur jämställdhetssynpunkt mycket positivt.  

Rapporten och de resultat som framkommer utgör en viktig del i 
arbetet med att jämställdhetsintegrera utbildningen på Förvalt-
ningshögskolan. Detta arbete vilar på antagandet att jämställdhets-
integrering ska möjliggöra faktiska förändringar av processer, beslut 
och handlingar. Det innebär att arbetet med jämställdhetsintegrering 
vid Förvaltningshögskolan ska leda till aktivitet, ett potentiellt för-
ändrat sätt att arbeta och tänka. Syftet med rapporten är därmed 
både att ge underlag till och att stimulera diskussioner kring utbild-
ningen vid Förvaltningshögskolan ur ett jämställdhetsperspektiv, 
och på så sätt bidra till arbetet med jämställdhetsintegrering av in-
stitutionens arbete.  
 

Lars Karlsson 
Samordnare för arbetet med jäm-
ställdhetsintegrering vid Förvalt-
ningshögskolan���������
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Bakgrund och syfte 

Samtliga universitet och högskolor skall integrera jämställdhets-
perspektivet i verksamheten enligt ett regeringsuppdrag. Nationella 
sekretariatet för genusstudier som utgör ett stöd i arbetet har tagit 
fram en vägledning för integrering. Vid Göteborgs universitet är 
Förvaltningshögskolan en av åtta pilotinstitutioner. Projektet pågår 
under perioden 2015-2019.  

     I det pågående arbetet har några delar valts ut för att studera 
närmare, bland annat frågor kring litteraturlistor och författarnas kön.  

Tidigare studier 

Två studier kring könsfördelning i kurslitteraturen har tidigare 
genomförts vid Förvaltningshögskolan, författade av Anna Cregård 
och Patrik Johansson (1996) och av David Karlsson och Carina 
Andersson (2003). Studierna publicerades 1997 och 2004 i Förvalt-
ningshögskolans rapportserie. Båda studierna har gjort jämförelser 
med andra lärosäten och även andra ämnen, såsom statsvetenskap 
och företagsekonomi. Sammantaget på alla de undersökta ämnena 
vid de olika lärosätena visar resultaten att den övervägande delen av 
författare i kurslitteraturen är män, 89 procent i studien från 1996 
och 84 procent 2003. Motsvarande förhållande vad gäller kurs-
litteraturen vid Förvaltningshögskolans program och kurser var 87 
procent respektive 82 procent, alltså något lägre än i den samman-
tagna mätningen där ämnen som företagsekonomi och statsveten-
skap också ingick. 

Författarna av de tidigare studierna framför att kön har betydelse 
för textens innehåll och hur läsaren bedömer texten. Cre-
gård/Johansson för i sin rapport en diskussion kring kön som per-
spektiv, resurs och förebild. Rapportförfattarna menar att kvinnor 
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och män skildrar fenomen ur olika perspektiv. Det innebär bland 
annat att läroboksförfattare kan vara förebilder för studenter. Förfat-
tarna menar vidare att kvinnor är en resurs som inte utnyttjas fullt 
ut i detta sammanhang. De argumenterar för vikten av att läsa om 
ett fenomen ur olika perspektiv för att fördjupa och bredda kunskap. 
Vidare kan läsaren då förstå varför ett fenomen speglas olika bero-
ende på författare och att dessa förmedlar subjektiva bilder av verk-
ligheten. När sådana uppgifter inte framgår är det svårt att veta ur 
vilket perspektiv som ett fenomen skildras. Det är heller inte alltid 
relevant att känna till författares olika bakgrunder, men i vissa fall 
kan det vara relevant för läsaren, till exempel när olika perspektiv 
och attityder spelar roll. Rapportförfattarna för ett resonemang kring 
hur framgångsrika personer visas upp som förebilder, och att detta 
kan vara betydelsefullt för dem som liknar förebilden mest. I rap-
porten från 1996 beskrivs en förhoppning om att när fler kvinnor 
visas som förebilder inom akademin kommer det att leda till att fler 
kvinnor fortsätter inom akademin även efter sin examen.  
     Skall författarnas kön framgå i litteraturlistor eller skall listorna 
vara avkönade? Det är två helt olika utgångspunkter och båda sätten 
att upprätta litteraturlistor återfinns i det material som den här stu-
dien omfattar. Karlsson/Andersson refererar till en undersökning 
som visar att läsarna tar till sig texten och gör olika bedömningar 
utifrån vetskapen om vilket kön författaren har. Ett sätt att komma 
förbi detta är att avidentifiera författarna genom att endast ange ini-
tialerna på författarnas förnamn. Dock menar författarna att om 
könsidentifierande faktorer tas bort ur texter så döljs de skillnader 
som finns mellan andelen män och kvinnor bland författarna, och 
därmed finns det risk för att läsarna blundar för bristen på jäm-
ställdhet, vilket enligt författarna är ett av forskarvärldens största 
problem. 

I undersökningen från 1996 för Cregård/Johansson en diskussion 
om ”könsblindhet” som en omedvetenhet om köns möjliga betydel-
se, och en föreställning om objektivitet i termer av vem som är norm 
och vem avviker från normen. De som blir betraktade som avvikare 
behandlas som avvikande och förblir ovalda i kurslitteraturen. 

 2 



Lena Kindborg

3

 

I de båda tidigare undersökningarna gjordes även studier av köns-
fördelningen i läroböcker i ämnena statsvetenskap samt organisation 
och ledarskap utgivna av förlaget Studentlitteratur. Slutsatsen var 
att andelen böcker skrivna av män och utgivna på detta förlag var 
lägre än andelen i kurslitteraturen som helhet (82 respektive 89 pro-
cent). Karlsson/Anderssons uppföljande undersökning visar inte 
någon förändring vad gäller läroböcker skrivna av enbart män. Den 
förändring som inträffat är att andelen läroböcker skrivna av enbart 
kvinnor ökat och att andelen kurslitteratur författad av både män 
och kvinnor har minskat i motsvarande omfattning.  

Reformer för ökad jämställdhet inom 
högskolan 

Vid tiden för Cregård/Johanssons undersökning var 92 procent av 
professorerna och 87 procent av lektorerna i hela landet män enligt 
SCB. Karlsson/Andersson pekar på omständigheten att köns-
segregeringen i akademin återfinns även bland läroboksförfattare 
med ett lågt antal seniora forskare som är kvinnor. Författarna 
menar att snedfördelningen är ett problem såtillvida att under-
representerade grupper är en resurs som utnyttjas dåligt i forskar-
världen, t ex som läroboksförfattare. Som en jämförelse visar års-
redovisningen 2016 för Göteborgs universitet att andelen professorer 
som är män vid lärosätet var 69 procent.  
     Det finns flera reformer under åren som kan ha påverkat att ande-
len män som är professorer minskar och att andelen kvinnor ökar. 
Mekanismerna bakom detta är inte utrett här. Några reformer har 
genomförts inom högskolevärlden sedan den första studien. De så 
kallade Tham-professurerna infördes i mitten av 1990-talet med ett 
30-tal utlysta professurer där positiv särbehandling av underrepre-
senterat kön skulle användas vid lika meritering. Dessa gällde då 
främst ämnen där kvinnor var underrepresenterade. Därefter inför-
des 1999 även en befordringsreform med möjligheten att ansöka om 
att bli befordrad från lektor till professor. Antalet professorer har 
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sedan dess blivit fler. Antalet kvinnor har ökat, men samtidigt har 
även antalet män ökat. En ny möjlighet öppnades upp genom Auto-
nomireformen 2011. I Befattningsutredningen föreslogs att ett kallel-
seförfarande skulle ersätta regeln om positiv särbehandling på 
grund av underrepresenterat kön. Vid ojämn könsfördelning skulle 
lärosätena istället kunna kalla till en professur och då kunna aktivt 
söka efter kvinnor som är meriterade. Regeringen var dock tveksam 
till att det var förenligt med EU-rätten att införa ett sådant förfa-
rande i jämställdhetssyfte och föreslog istället att kallelseförfarandet 
skulle införas som ett strategiskt rekryteringsverktyg för att kunna 
kalla framstående personer genom ett snabbt och enkelt förfarings-
sätt, i första hand för att svenska lärosäten inte skulle gå miste om 
internationellt framstående personer i ett långdraget anställningsför-
farande. Sedan slutet av 1990-talet har lärosätena haft ett uppdrag 
från statsmakterna med att öka andelen kvinnor som blir professo-
rer. Rekryteringsmålen har satts upp lärosätesvis. De senaste har 
gällt för perioden 2012-2015 och har formulerats som att … ska minst 
x procent av de professorer som anställs vara kvinnor. Det har alltså inte 
enbart gällt nyanställningar utan även inkluderat befordrade profes-
sorer och gästprofessorer. Flera olika strategier används vid lärosä-
tena. Ett tillvägagångssätt kan vara inventering av vilka kvinnor 
som är nära professorskompetens för att utlysa medel till merite-
ringstid så att en befordringsansökan kan inlämnas. Problematiskt är 
att det kan uppfattas som att män missgynnas i stödåtgärder att nå 
professorskompetens. När stödåtgärder för att öka jämställdheten 
möts med att ge lika möjligheter för män kan resultatet bli att de re-
dan gynnade gynnas och de från början missgynnade fortsatt blir 
missgynnade. 

Frågeställningar 

Studiens centrala frågeställning är att med utgångspunkt i de studier 
som tidigare har genomförts beskriva utvecklingen av könsför-
delningen i litteraturlistor. Vilka förändringar har skett i litteratur-
listorna för utbildning på grund- och avancerad nivå vad gäller 
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utgivningsår, språk, nivå, ämne, kursansvariga och nämnda 
författare med avseende på kön? Likaså utvecklingen när det gäller 
könsfördelningen av författare till refererade verk i avhandlingar i 
ämnet offentlig förvaltning. Vilka förändringar har skett med 
avseende på kön och språk i refererade verk samt nämnda författare 
i samförfattad litteratur? 

Avgränsning 

Som en del i pilotarbetet med att integrera jämställdhet i verksam-
heten görs nu en uppföljning av de tidigare studierna, men i mindre 
omfattning och enbart vad gäller förhållandena vid Förvaltnings-
högskolan. I de tidigare studierna från 1996 och 2003 har även andra 
lärosäten och ämnen undersökts, medan denna studie avgränsas till 
att enbart undersöka Förvaltningshögskolans kurslitteratur i kurser 
på grund- och avancerad nivå under höstterminen 2016, och då med 
avseende på författares och kursansvarigas kön, antal författare, 
publiceringsspråk, utgivningsår och ämne. Ämnet offentlig förvalt-
ning delas upp i kurser med inriktning mot politik, organisation/ 
ledarskap, förvaltningsekonomi samt tvärvetenskap. I den senare 
har samlats kurser som har bäring mot bland annat hållbar 
utveckling, juridik, statistik och metod. Någon undersökning av 
kursböcker utgivna av Studentlitteratur har inte gjorts, inte heller 
någon inventering av innehåll med avseende på könstematik eller 
ett tydligt könsperspektiv. 
     I studien från 2003 gjordes även en inventering av referenslis-
torna i åtta avhandlingar som lagts fram vid Förvaltningshögskolan 
från 2000 och framåt. Syftet var att belysa forskningsfronten inom 
ämnet offentlig förvaltning. Motsvarande inventering görs även nu i 
en delstudie med en genomgång av referenslistorna i avhandlingar 
framlagda vid Förvaltningshögskolan under perioden 2012-2016, 
sammanlagt sju avhandlingar. Dessa undersöks med avseende på 
författares kön, antal författare, publicerat språk, utgivningsår och 
avhandlingsförfattarens kön. 
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Metod 

 Samtliga litteraturlistor inom Förvaltningshögskolans kurser på 
grund- och avancerad nivå som ges under hösterminen 2016 har 
analyserats. Listorna gås igenom och uppgifterna läggs in i SPSS för 
vidare bearbetning. Variablerna som undersöks är utbildningens 
nivå, kurs och kurspoäng, ämnesinriktning, litteratur inklusive 
referenslitteratur (böcker, redaktörsböcker), antal författare och för-
fattarnas kön, kursansvarigs kön samt språk. Vad gäller redaktörs-
böcker så är det redaktören/redaktörerna som räknas, inte de 
enskilda kapitelförfattarna. Artiklar som finns att hämta på lär-
plattformen GUL ingår inte i urvalet. Vid undersökningstillfället 
fanns inte dessa tillgängliga i samtliga kurser och har de därför valts 
bort från att ingå i studien. Vidare har artikelsamlingar samt böcker 
utan speciell författare exkluderats.  
     I två av delkurserna har författarnas förnamn genomgående ute-
slutits i litteraturlistorna och författarna presenteras enbart med ef-
ternamn och initialer för förnamn. I några av kurserna har vissa 
böcker presenterats enbart utan fullständiga namn. För dessa fall har 
sökningar gjorts på Internet för att nå boken/artikeln, antingen i 
universitetsbibliotekets sökkatalog GUNDA eller direkt i den aktu-
ella tidskriften. När det inte har räckt till har sökningar gjorts efter 
annan presentation av författaren för att kunna avgöra kategori vad 
gäller författarens kön, och i de fall där det är fler författare om för-
fattarkonstellationen består av enbart män. När motsvarande under-
sökning gjordes 1996 fanns inte samma möjlighet att på ett snabbt 
sätt genom sökningar på internet ta reda på författarnas kön i avkö-
nade litteraturlistor utan att ägna hela dagar per bok, varför de fick 
ge upp detta i några fall. I förevarande studie har det inte alls varit 
ett problem att finna ut författares kön i avkönade litteraturlistor, ej 
heller tidsmässigt.  
     I litteraturlistorna för program och kurser på grund- och avance-
radnivå höstterminen 2016 fanns sammalagt har 330 boktitlar eller 
artiklar med angiven författare eller redaktör. Vissa böcker före-
kommer på fler än en delkurs och har därför räknats flera gånger för 
att kunna se fördelningen på kurs och nivå. I några av delkurserna 
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används samma bok. T ex används kurslitteratur i metod i flera del-
kurser, men i flera fall användes olika kapitel i boken på grund- re-
spektive avancerad nivå. Det totala antalet titlar (böcker/artiklar) 
blir därmed något lägre, 311 stycken, och det är antalet titlar som 
används för redovisningen av författarnas kön.  
     Ett liknande tillvägagångssätt har använts i undersökningen av 
referenslistorna i avhandlingarna. Referenslistor i de sju senaste av-
handlingarna vid Förvaltningshögskolan har undersökts med avse-
ende på författarens kön, språk, utgivningsår samt avhandlingsför-
fattarens kön. Vid tveksamheter har även här gjorts sökningar på 
Internet för att nå boken/artikeln eller annan presentation av förfat-
taren, i text eller bild. När det gäller redaktörsböcker i avhandling-
arnas referenslistor finns ett annat problem än i litteraturlistorna för 
kurserna på grund- och avancerad nivå. I de senare har i huvudsak 
hela eller större delen av boken använts i kursen och det har därför 
varit svårt att avgöra enskilda författare i boken. I referenslistorna i 
avhandlingarna anges en specifik artikel ur redaktörsboken varför 
det blir missvisande att räkna redaktörerna. Istället är det den speci-
fika artikelförfattaren som ingår i materialet. När en redaktörsbok 
anges som boktitel räknas redaktörerna, då sannolikt hela boken ut-
gör referenslitteratur. Resultaten av genomgångarna av dels littera-
turlistorna på grund- och avancerad nivå dels avhandlingarnas refe-
renslistor är därför inte helt jämförbara. Det totala antalet refererade 
verk i de sju avhandlingarnas referenslistor är 1 024. I denna delstu-
die har inte gjorts någon korrigering för dubbletter, eftersom av-
handlingarna är att betrakta som separata och självständiga objekt 
och inte en del av ett program såsom delkurserna på grund- och 
avancerad nivå utgör. 
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Kurslitteratur på grund- och 
avancerad nivå vid Förvaltnings-
högskolan ht 2016 

De båda undersökningarna som genomfördes 1996 och 2003 visar att 
övervägande delen av kurslitteraturen vid Förvaltningshögskolan är 
författad av män, 87 respektive 82 procent. Andelen samförfattad 
litteratur med författare av båda könen har ökat med fyra procenten-
heter från 1996 till 2003 medan andelen kvinnor var lika stor båda åren. 
�

�
 
Figur 1: Kurslitteratur vid Förvaltningshögskolan 1996, 2003, 2016, 
författarnas könsfördelning 
�
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Sedan 2003 har andelen kvinnor som författare av kurslitteraturen 
nästan fördubblats, från elva procent till 18 procent 2016. Titlar med 
författare av båda könen har ökat från sju procent år 2003 till 18 
procent år 2016, men majoriteten är fortfarande författad av enbart 
män även om andelen under den här perioden om 13 år har minskat 
med 18 procentenheter till 64 procent.  
     Det intressanta är att andelen kvinnor var lika stor 1996 som 2003. 
Minskningen av kurslitteratur författad av enbart män motsvaras av 
en ökning av den samförfattade litteraturen, vilket innebär att ande-
len kvinnor totalt sett (nämnda författare; redogörs för senare) vis-
serligen har ökat, men samtidigt ingår även män i gruppen blandade 
författarkonstellationer varför skillnaden egentligen är inte är så 
stor. Med hänvisning till diskussionen i Cregård/Johansson som 
berörts tidigare i texten, är kvinnorna lika ovalda som författare av 
kurslitteratur 2003 som de var 1996. Däremot händer något under 
2000-talet som gör att andelen kvinnor ökat, såväl både genom att 
kategorin med enbart kvinnor som författare har ökat liksom kate-
gorin med blandade författarkonstellationer. Det skall dock sägas att 
det är nära dubbelt så lång tid mellan undersökningarna från 2016 
och 2003 som mellan undersökningarna från 2003 och 1996 och där-
med ett tidsmässigt större utrymme för förändring, även om det inte 
fanns några skillnader för kurslitteratur författad av enbart kvinnor 
mellan den första och den andra undersökningen.  

Utgivningsår och kön 

I de tidigare undersökningarna konstateras att omkring 90 procent 
av den undersökta litteraturen var tryckt under den tio närmast 
föregående åren. Undersökningarna från 1996 och 2003 överlappar 
delvis varandra (första halvan av 1990-talet) och 2003 är det en 
högre andel av litteraturen som skrivits av kvinnor än 1996. En tolk-
ning som framförs är att böcker författade av kvinnor och som har 
publicerats under denna tid värderas något högre 2003 än under 
deras ”samtid”. Ytterligare en förklaring finns i att en del 
standardläroböcker trycks om regelbundet. Dessa är företrädesvis 
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skrivna av män. Karlsson/Andersson noterar vidare i sin under-
sökning att den färskaste litteraturen hade en högre andel män än 
litteraturen som publicerats några år tidigare. 
 

�
 
Figur 2: Kurslitteratur på grund- och avancerad nivå ht 2016 - ut-
givningsår och kön  
 
En genomgång av kurslitteraturen på grund- och avancerad nivå för 
höstterminen 2016 med avseende på utgivningsår och kön visar att 
merparten av kurslitteraturen har utgivits efter det att föregående 
undersökning genomfördes, 2004 eller senare, sammanlagt 233 av 
totalt 311 titlar efter rensning av dubbletter. Det innebär att 75 
procent av den undersökta kurslitteraturen har utgivits 2004 eller 
senare. Vid uppdelning av författarkonstellationernas kön visar det 
att den största delen utgörs av män. Av litteraturen utgiven före 
2004 är det 79 procent där män är författare, åtta procent består av 
blandade konstellationer och 13 procent av författare som är 
kvinnor. Av kurslitteraturen som är utgiven 2004 eller senare har 
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andelen män minskat till 58 procent, en minskning om 22 procent-
enheter. Ökningen består till två tredjedelar av böcker med blandade 
författarkonstellationer och en tredjedel av böcker författade av 
enbart kvinnor. 
 

Tabell 1: Kurslitteratur på grund- och avancerad nivå ht 2016 – utgivningsår 
 och kön 

 
N       Procent       

År 
 

Enbart 
män 

Båda 
könen 

Enbart 
kvinnor Summa 

Enbart 
män 

Båda 
könen 

Enbart 
kvinnor Totalt 

2003 eller 
tidigare 62 6 10 78 79 8 13 100 
2004 eller 
senare 135 51 47 233 58 22 20 100 

Summa 197 57 57 311 -21 +14 +7 
 

 
N       Procent       

År 
 

Enbart 
män 

Båda 
könen 

Enbart 
kvinnor Summa 

Enbart 
män 

Båda 
könen 

Enbart 
kvinnor Totalt 

2006 eller 
tidigare 87 14 19 120 72 12 16 100 
2007 eller 
senare 110 43 38 191 58 22 20 100 

Summa 197 57 57 311 -14 +10 +4 
 Not: 1989 är första utgivningsår bland den undersökta litteraturen för bok där en 

kvinna ingår i författarkonstellationen, 1990 där boken skrivits av enbart kvinnor, se 
även appendix: Utgivningsår för kurslitteratur på grund- och avancerad nivå ht 2016, 
uppdelat på kön. 

För att jämföra med de tidigare undersökningarna har andelen 
kurslitteratur tryckt de tio senaste åren minskat från 90 procent till 
60 procent 2016. 
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Figur 3: Utgivningsår för titlar författade av enbart män de senaste 15  
åren vid mättillfällena 1996, 2003 och 2016 
 
 
När mättillfällena jämförs utifrån antalet titlar författade av enbart 
män ser det ut som att det dels är ett större antal titlar i den senaste 
mätningen och att dessa titlar fördelar sig över fler år. Det innebär 
alltså att antalet män som förebilder blir mycket större även om an-
delen i sig minskar. Av figuren framgår att överlappningen mellan 
mättillfällena 1996 och 2003 är större än överlappningen mellan 2003 
och 2016, men det har att göra med att det gått längre tid mellan 
mättillfällena. Vad som skiljer kurvorna åt är att i den senaste 
mätningen så är titlarna jämnare spridda över fler utgivningsår. 
�
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Språk, nivå och ämne 

Vid en jämförelse med undersökningen från 2003 har andelen 
litteratur med enbart män som författare minskat från 75 till 67 för 
litteratur publicerad på svenska. För litteraturen som publicerats på 
engelska är skillnaden mellan undersökningarna större; 2003 var 84 
procent av den engelskspråkiga litteraturen författad av enbart män, 
en eller flera och 2016 hade andelen minskat till 61 procent. 
�

Tabell 2: Andelen litteratur med enbart män som författare  
efter språk 2003, 2016 och utbildningsnivå 2016 (procent) 

  Språk   Nivå   
År Svenska Engelska Grundnivå Avancerad 

2003 75 84 
  2016 67 61 67 61 

Not: Jämförelse på nivå saknas pga att uppgifter saknas från 2003 
 
 
Tabell 3a: Författare fördelat efter språk och nivå 2016,  
(antal och procent) 
  Språk        Nivå 

Antal Svenska Engelska 
 

Grundnivå 
Avancerad 
nivå 

författare Antal % Antal % Antal % Antal % 
1 66 42 91 58 72 46 86 58 
2 42 39 66 61 48 44 60 56 
3 8 25 28 75 12 33 24 67 
4 4 67 2 33 3 50 3 50 
5 0 0 3 100 0 0 3 100 

Summa 120 39 190 61 135 43 176 57 
Not: för variabeln språk är en bok skriven på danska som fanns med i underlaget 
(N=311) exkluderad pga för litet tal (n=310) 
�
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Av materialet framgår att det är kategorin författare av båda könen 
som ökat mest. Andelen samförfattad litteratur med blandad 
könsfördelning är nu lika stor som andelen litteratur författad av 
enbart kvinnor. En vidare genomgång av materialet visar att antalet 
författare har viss betydelse för könsfördelningen. Det är fortfarande 
vanligast att titlar i kurslitteraturen är författade av män 
�
Tabell 3b: Författare fördelat efter kön 2016, (antal och procent) 

  Författarens kön 
Antal Man Båda Kvinna   
författare Antal % Antal % Antal % 

1 117 74 0 0 41 26 
2 60 56 34 31 14 13 
3 19 53 15 42 2 6 
4 1 17 5 83 0 0 
5 0 0 3 100 0 0 

Summa 197 64 57 18 57 18 
Not: för variabeln språk är en bok skriven på danska som fanns med i underlaget 
(N=311) exkluderad pga för litet tal (n=310) 
 
I undersökningen från 2003 gjordes en genomgång av hur kurs-
litteraturen fördelades på kön och ämne. Den tidigare 
undersökningen spände över flera lärosäten och därmed även över 
flera kursämnesområden, totalt 14 olika. I denna undersökning som 
enbart omfattar Förvaltningshögskolans kurslitteratur har kurserna 
klassificerats inom fyra olika ämnen. En jämförelse mellan åren för 
Förvaltningshögskolan görs genom att ämnena som mättes 2003 slås 
samman till de fyra kategorier som undersökts i studien från 2016. 
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Tabell 4: Könsfördelning uppdelat efter ämne 2003, 2016.  

  Antal böcker 
Andel med en-
bart män  

  
  

som författare % 
Kursämne/år 2003 2016 2003 2016 
Politik 39 36 86 78 
Organisation 23 138 65 60 
Ekonomi 62 78 81 71 
Tvärande 38 78 71 54 
Total 162 330 76 66 

Not: I kategorin tvärande ingår kurser i ämnen som statistik,  
juridik, metod, vetenskapsteori, hållbar utveckling.  
�
Liksom för 2003 återfinns den övervägande andelen litteratur 
författad av enbart män i ämneskategorierna politik och ekonomi, 
även om det skett en viss minskning. En förklaring kan vara att 
många av böckerna är klassiker och standardverk som trycks i nya 
upplagor och att dessa böcker i stor utsträckning är författade av 
män. Det är inte heller någon stor skillnad i antalet böcker mellan de 
båda åren för ämnesområdena politik och ekonomi, även om 
andelen män har minskat mellan de båda jämförelseåren. Fler än sju 
av tio böcker inom områdena politik och ekonomi är författade av 
enbart män, en eller flera. Bland de ämnen som kategoriserats under 
gruppen tvärande ämnen ingår hållbar utveckling som relativt nytt 
ämne i förvaltningsutbildningen. Antalet böcker inom tvärande 
ämnen har fördubblats sedan föregående undersökning 2003 och 
andelen böcker med där författarkonstellationen består av enbart 
män har minskat från sju av tio till att utgöra drygt hälften av 
böckerna i litteraturlistorna för ämneskategorin. Noterbart är att 
ämnesområdet organisation har det minsta antalet böcker 2003 och 
det största antalet böcker 2016. Betydligt fler titlar finns i 
litteraturlistan för kurserna inom ämnesområdet organisation. Till 
viss del kan det förklaras genom att det finns valbara delar i en av 
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kurserna, vilket gör att det finns mycket fler titlar i litteraturlistan än 
i listor där kurser inom ämnesområdet inte innehåller valbara delar. 

Trots detta så är skillnaden i andelen böcker författade av enbart 
män inte särskilt stor mellan jämförelseåren, varför männen fortsatt är 
de som författar merparten av litteraturen och räknat i antal är det 
mångt fler män som då framstår som förebilder inom ämnet. 

Kursansvariga 

Finns det skillnader i val av litteratur mellan kursansvariga med 
avseende på författarnas kön? Författarens kön delades upp i man, 
blandat och kvinna på samma sätt som kursansvariga för en 
jämförelse. Höstterminen 2016 fanns 27 kurser inom programmen på 
grund- och avancerad nivå. En av kurserna exkluderades på grund 
av att all litteratur bestod av kompendier som fanns tillgängliga på 
GUL. Inget annat material från GUL har ingått i undersökningen. 
Av de 26 kurser vars litteraturlistor inventerades hade 16 kurser 
kursansvariga som var män, en kurs hade en blandad konstellation 
av kursansvariga och 9 kurser hade kursansvariga som var kvinnor. 
Det har inte gjorts någon djupare analys av kursernas ämnestill-
hörighet.  

 Vid sökning 2017-02-22 på institutionens webbsida fanns 25 lä-
rare (ej doktorander) bland de anställda. Av dessa var 15 män och 10 
kvinnor. Av lärarna på Förvaltningshögskolan återfanns nio kvinnor 
och tio män som författare av kursböcker i de inventerade litteratur-
listorna. Karlsson/Andersson menade i sin studie från 2003 att läro-
böckerna är en spegel av könssegregeringen i akademin och att anta-
let seniora forskare som är kvinnor är litet och att det därför inte 
finns så många läroboksförfattare som är kvinnor. Antalet kvinnor 
som utgör förebilder ökat sedan dess. I Karlsson/Anderssons data-
material noterades även kursansvarigs kön i relation till kurslittera-
turens författare. Dock finns inte någon resultatredovisning i deras 
rapport. Genom att använda deras datamaterial går det att göra en 
jämförelse med undersökningen 2016. 
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Tabell 5: Författarnas kön och kursansvarigas kön 2003 och 2016 

  Procent     
 

    

  Kön kursansvarig 2003 Kön kursansvarig 2016 

Författarens 
kön Man Blandat Kvinna Totalt Man Blandat Kvinna Totalt 

Man 87 81 67 82 65 86 59 64 

Blandat 4 13 8 6 18 14 18 18 

Kvinna 9 6 25 12 17 0 23 18 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 256 32 96 384 204 7 119 330 
 
I litteraturlistorna för kurser som ges under höstterminen 2016 finns 
totalt 330 författare till kurslitteraturen. 64 procent av kurslitteratu-
ren är författad av män, 18 procent av blandade författarkon-
stellationer och 18 procent är författade av kvinnor. När underlaget 
delas upp på kursansvarigas kön visar det sig att kvinnor som är 
kursansvariga i något större utsträckning väljer författare som är 
kvinnor, men skillnaderna är inte så stora; fem procentenheter. Dock 
är det inte ett stort antal kursansvariga varför det egentligen är svårt 
att uttala sig om skillnaden. Det är inte kontrollerat för ämne, vilket 
kan ha viss betydelse för könsfördelningen bland såväl kursansvariga 
som bland kurslitteraturens författare. För könsblandade kon-
stellationer av kursansvariga är den valda kurslitteraturens titlar till 
antalet för lågt för att ha någon avgörande betydelse. 

I jämförelse med 2003 är antalet titlar totalt sett lägre och köns-
fördelningen bland författarna är något annorlunda. Andelen förfat-
tare till kurslitteratur som är män och som väljs av kursansvariga 
som är män är betydligt större 2003 jämfört med 2016. Minskningen 
utgörs av hela 23 procentenheter. Gruppen blandade författarkon-
stellationer utgör den största ökningen bland kursansvariga män, 
från fyra procent till 18 procent av den valda kurslitteraturen förfat-
tad av män. 
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Nämnda författare  

När antalet nämnda författare i olika författarkonstellationer delas 
upp på kön så finns det totalt 521 författare i det studerade 
materialet. Av dessa är 377 (72 procent) män och 144 (28 procent) 
kvinnor. Det innebär att män är i majoritet i samtliga förekommande 
konstellationer oavsett antalet författare.  
�
Tabell 7: Författarkonstellationer: antalet nämnda författare per boktitel i 
kurslitteraturlistor ht 2016 uppdelat på kön (procent) 

  Procent     
Antal förfat-
tare Män Kvinnor Summa 

1 74 26 100 
2 71 29 100 
3 74 26 100 
4 71 29 100 
5 60 40 100 

Summa 72 28 100 
N 377 144 521 

 
Karlsson/Andersson gjorde i sin undersökning från 2003 en 
uppskattning att könsfördelningen var 50/50 i blandade författar-
konstellationer även när det var fler än två författare, med för-
behållet att det sannolikt var en viss överskattning av andelen 
kvinnor med anledning av att det var ovanligt med fler kvinnor än 
män i blandade författarkonstellationer. I denna undersökning har 
faktiska antalet författare delats upp på kön och då visar det sig är 
förhållandet snarare 60/40, vilket innebär att Karlsson/Andersson 
hade rätt i sitt antagande om att fördelningen 50/50 var något för 
högt eftersom det sällan var fler kvinnor än män i blandade 
författarkonstellationer.  
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Figur 4: Författarkonstellationer: antalet nämnda författare 
per boktitel i kurslitteraturlistor ht 2016 uppdelat på kön 
 
En exakt jämförelse med de två tidigare undersökningarna är inte 
möjlig att göra när det gäller könsfördelningen i flerförfattat verk 
eftersom tillvägagångsätten inte är helt överensstämmande. I 
undersökningen från 1996 (Cregård/Johansson) fanns inte någon 
sådan redovisning med i den publicerade rapporten. Karlsson/ 
Andersson har genom att ha tillgång till datamaterialet från den 
tidigare undersökningen gjort motsvarande beräkning som i sin 
egen rapport. Med deras antagande om att könsfördelningen var 
50/50 i flerförfattade verk blev andelen män av det totala antalet 
författare 93 procent i undersökningen från 1996 och 87 procent i 
undersökningen från 2003. Detta ska jämföras med mätningen från 
2016 där 72 procent av de faktiskt nämnda författarna var män. Det 
finns skäl att anta att skillnaden är något större eftersom antalet 
kvinnor i de båda mätningarna från 1996 och 2003 har överskattats i 
blandade författarkonstellationer, det vill säga andelen män var 
sannolikt ännu högre 1996 och 2003. Andelen kvinnor skulle därmed 
ha ökat med mer än 15 procentenheter. 
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Figur 5: Andelen nämnda författare i kurslitteraturen för grund-  
och avancerad nivå uppdelat på kön för åren 1996, 2003 och 2016 
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Avhandlingar i offentlig 
förvaltning  

Förvaltningshögskolan är den enda institution i landet som ger 
examen i forskarutbildningsämnet offentlig förvaltning. Under 
perioden 1997-2016 har 35 avhandlingar lagts fram vid Förvaltnings-
högskolan. Av dessa är 15 (43 procent) skrivna av män och 20 (57 
procent) skrivna av kvinnor. 32 avhandlingar är skrivna på svenska 
och tre är skrivna på engelska. Första avhandlingen på engelska 
framlades 2010.  

I den första undersökningen (Karlsson/Andersson) från 2004 in-
venterades könsfördelning i avhandlingars referenslistor som en 
indikator för ”forskningsfronten” för att få en referenspunkt i be-
dömningen av kurslitteraturen. Referenserna i åtta avhandlingar 
framlagda under perioden 2000-2004 hade klassificerats utifrån titel-
författarens kön, språk, antal författare, utgivningsår samt avhand-
lingsförfattarnas kön. Antalet referenser varierade då från 94 till 325 
per avhandling med ett genomsnitt på 154, totalt 1 247 titlar. Inven-
teringen visade att referenser i avhandlingarna i form av verk med 
enbart män som författare var 76 procent, åtta procent var skrivna 
av män och kvinnor tillsammans och 16 procent av enbart kvinnor.  

Avhandlingsförfattarnas kön: könsfördelning 
och språk i refererade verk 

Motsvarande undersökning genomfördes för avhandlingar där 
disputationen skett under perioden 2012-2016, sammanlagt sju 
stycken. I den första undersökningen var fyra avhandlingar skrivna 
av män och fyra av kvinnor. I förevarande undersökning var tre 
skrivna av män och fyra av kvinnor. Antalet referenser var i 
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genomsnitt 146 och varierade mellan 87 och 222 titlar per 
avhandling, totalt 1 024 titlar. Av dessa var 67 procent skrivna av 
enbart män, 14 procent skrivna av män och kvinnor tillsammans, 
samt 19 procent av enbart kvinnor. 

     Minskningen av titlar skrivna enbart av män för avhandlingar 
framlagda 2000-2004 och 2012-2016 är alltså nio procentenheter och 
ökningen fördelar sig mellan titlar skrivna av båda könen tillsam-
mans (+6) och skrivna av enbart kvinnor (+3).  

 
 
Tabell 8: Könsfördelningen bland författare till refererade 
verk i avhandlingar i offentlig förvaltning uppdelat på  
avhandlingsförfattarens kön och det refererade verkets  
språk 2003, 2016 

  Procent             
  man   blandat kvinna Summa 
Doktorns 
kön 2003 2016 2003 2016 2003 2016 2003 2016 
Man  79 70 7 12 14 18 100 100 
Kvinna 72 64 10 16 19 20 100 100 
  -7 -6 +3 +4 +5 +2 

 
  

    
      

  
Språk   

      
  

Svenska 74 61 8 13 18 26 100 100 
Engelska 79 68 8 15 13 17 100 100 
Övrigt 78 76 7 12 15 12 100 100 
    

      
  

Refererade    
      

  
verk i alla          
avhandlingar 76 67 8 14 16 19 100 100 
N 949 683 101 147 197 194 1 247 1 024 
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Språk och kön i refererade verk 

När det gäller det språk som refererade verk är skrivna på har det 
skett en tydlig förändring totalt sett mellan de båda undersök-
ningarna. I inventeringen av referenser från 2004, totalt 1 247 verk, 
var svenska det dominerande språket: 61 procent av titlarna var på 
svenska, 37 procent på engelska och 2 procent på andra språk. Det 
som anges är alltså det språk som det refererade upplagan tryckts 
på. I vissa fall har verken varit översättningar till svenska, i andra 
fall har svenska författares alster publicerats på engelska. I 
inventeringen från 2016, totalt 1 024 verk, för det svenska språket en 
något mer tynande tillvaro. Nu var 19 procent av titlarna på svenska 
och hela 79 procent skrivna på engelska, en minskning respektive 
ökning om 42 procentenheter. För övriga språk var förhållandena 
oförändrade. 
�
Tabell 9: Refererade verks språk, totalt och fördelat efter författa-
rens kön, 2003 och 2016 

  Procent 
   

  
   

  

  2003 
   

2016 
   

  

Språk man blandat kvinna Totalt man  blandat kvinna Totalt 
2003-
2016 

Sve 59 63 68 61 17 17 26 19 -42 

Eng 39 35 30 37 81 82 73 79 +42 

Övr 2 2 2 2 2 1 1 2 +/-0 

S:a 100 100 100 100 100 100 100 100 
 N 949 101 197 1 247 683 147 194 1 024  

�

En fördjupad analys visar även på att det finns skillnader vad gäller 
författarnas kön. I inventeringen från 2003 av verk författade av män 
var 59 procent på svenska, 39 procent på engelska och två procent 
på övriga språk. Av verken författade av män och kvinnor 
tillsammans var 63 procent på svenska, 35 procent på engelska och 
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två procent på övriga språk. Av de verk som var författade av 
kvinnor var 68 procent på svenska, 30 på engelska och två procent 
på övriga språk.  

I motsvarande inventering från 2016 är förhållandena mellan 
svenska, engelska och övriga språk nära nog lika för refererade verk 
skrivna av män samt av män och kvinnor tillsammans, 17 procent på 
svenska, 81 respektive 82 procent på engelska och endast en procent 
på övriga språk. Av de refererade verken skrivna av kvinnor är 26 
procent på svenska, 73 procent på engelska och även här endast en 
procent på övriga språk.  

 
 

Tabell 10: Författarens kön i refererade verk uppdelat på språk 
2003 och 2016 

  N                     

  Svenska     Engelska   Övrigt     Totalt   

Författarens kön 2003 2016 

 

2003 2016 

 

2003 2016 

 

2003 2016 

Man 561 119 

 

367 551 

 

21 13 

 

949 683 

Blandat 64 25 

 

35 120 

 

2 2 

 

101 147 

Kvinna 133 51 

 

60 141 

 

4 2 

 

197 194 

Summa 758 195 

 

462 812 

 

27 17 

 

1247 1024 

  

             Procent 

  

  

  

  

  

    

  Svenska     Engelska   Övrigt   

 

Totalt   

Författarens kön 2003 2016 

 

2003 2016 

 

2003 2016 

   Man 59 17 -42 39 81 +42 2 2 +/-0 100 100 

Blandat 63 17 -46 35 82 +47 2 1 -1 100 100 

Kvinna 68 26 -42 30 73 +43 2 1 -1 100 100 

�
Till denna förändring finns flera möjliga förklaringar. Det handlar 
om att artikeldatabaser blivit mer lättillgängliga och enkelt sökbara 
på Internet. Jämför Cregård/Johanssons (1996) kommentar kring 
problem med att identifiera författarnas kön. Vid tiden för deras 
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undersökning kunde det ta upp till en hel dag att få fram uppgifter 
kring författare för att kunna avgöra författarnas kön i avkönade 
litteraturlistor. Idag är det inte särskilt tidsödande att få fram 
uppgifter om publiceringar och kön. Endast i undantagsfall har det 
behövts längre tid än några minuter för en sökning på Internet för 
att identifiera författare i avkönade litteraturlistor. Det kan även 
vara avhandlingsämnet som gör att refererade verk till största delen 
är publicerade på engelska. Det kan också vara att krav på ökad 
internationalisering och dess inverkan i anslagsfördelningsmodeller 
där bibliometri utgör en fördelningsgrund som gör att det är gynn-
samt att skriva och publicera engelskspråkig litteratur och att detta 
uppmuntras av institutionsledningar. Sådana förändringar får en 
något fördröjd påverkan på vilket språk referenslistornas titlar är 
publicerade på. Intressant är att i denna undersökning är förän-
dringen av publicerat språk mellan 2004 och 2016 procentuellt i stort 
sett lika stor mellan verk författade av män, av män och kvinnor 
tillsammans samt av kvinnor. Den stora förändringen mellan 
undersökningarna är vilket språk refererade verk är publicerade på. 
Det skulle vara intressant med en jämförelse av om och hur pub-
liceringsmönster har förändrats genom kravet på institutionernas 
forskare att registrera i publiceringsdatabasen GUPEA, samt om det 
även genererat effekter i anslagsfördelningarna. 
�
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�
 
Figur 6: Språk och kön, jämförelse mellan undersökningarna 2003   
och 2016 för refererade verk i avhandlingar 
Not:2003 (N=1 247), 2016 (N=1 024) 

Författarkonstellationer; nämnda författare 

En annan intressant aspekt är hur den samförfattade litteraturen 
fördelar sig på kön men även på språk och utgivningsår. I Karls-
son/Andersson har i beräkningen av refererade titlar författade av 
män och kvinnor tillsammans gjorts ett antagande att fördelningen 
är 50/50. Rapportförfattarna noterar att antagandet förmodligen är 
högt räknat vad gäller andelen kvinnor. Som skäl anges att det är 
sällsynt att blandade författarkonstellationer som har fler än två 
medlemmar har en majoritet av kvinnor och en minoritet av män. I 
den senare inventeringen analyseras, förutom en jämförelse med 
2004 års inventering, även könsfördelningen i blandade författar-
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konstellationer för att se om antagandet fortfarande är relevant att 
utgå ifrån. 

Tabell 11: Författarkonstellationer: antal nämnda författare till re-
fererade verk i avhandlingar i offentlig förvaltning (2012-2016) ef-
ter kön 

Författarkonstellationer  
  Procent     
Författare Män Kvinnor Summa 
1 77 23 100 
2 68 32 100 
>3 71 29 100 
    

  Summa 72 28 100 
N 1 003 381 1 384 
�
Antalet nämnda författare till refererade verk i avhandlingar i 
offentlig förvaltning under perioden 2012-2016 är 1 384. Köns-
fördelningen är 72 procent män och 28 procent kvinnor. I huvudsak 
utgörs refererade verk av ensamförfattare, totalt 583 titlar vilket 
utgör 57 procent av refererade verk. Verk med två författare av 
samma kön är totalt 245, vilket motsvarar 24 procent av titlarna. Där 
är könsfördelningen 80 procent män och 20 procent kvinnor. 253 
författare finns i könsblandade konstellationer. Analysen visar att 59 
procent av författarna är män och 41 procent är kvinnor.  
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�
 
Figur 7: Författarkonstellationer: Antal nämnda författare  
i refererade verk (2012-2016) 1, 2 och 3 eller fler efter kön 
�
Inom ämnet offentlig förvaltning är den refererade litteraturen till 
största delen ensamförfattad, totalt 57 procent av titlarna och 42 
procent av antalet nämnda författare. Litteratur med två författare är 
oftast författad av två män eller av två kvinnor tillsammans. När 
samförfattad litteratur har blandad könskonstellation är det fort-
farande vanligast att männen är i majoritet. 
�
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Tabell 12: Antal nämnda författare uppdelat efter författar- 
konstellationer 2016 
 

  N 
 

Antal Antal  Procent   
Författar- 
konstellationer Män Kvinnor 

förfat-
tare titlar Män Kvinnor 

1 enbart män eller kvinnor 446 137 583 583 
  totalt 1 författare 446 137 583 583 77 23 

2 enbart män eller kvinnor 195 50 245 245 
  2 blandat (1 m, 1 kv) 78 78 156 78 
  totalt 2 författare 273 128 401 323 68 32 

3 enbart män eller kvinnor 105 12 117 39 
  3 blandat (1 m, 2 kv) 13 26 39 13 
  3 blandat (2 m, 1 kv)  66 33 99 33 
  totalt 3 författare 184 71 255 85 72 28 

4 enbart män eller kvinnor 20 0 20 5 
  4 blandat (1 m, 3 kv)  4 12 16 4 
  4 blandat (2 m, 2 kv)  14 14 28 7 
  4 blandat (3 m, 1 kv) 27 9 36 9 
  totalt 4 författare 65 35 100 25 65 35 

5 enbart män eller kvinnor 10 0 10 2 
  5 Blandat (2 m, 3 kv)  2 3 5 1 
  5 Blandat (3 m, 2 kv)  3 2 5 1 
  5 Blandat (4 m, 1 kv)  8 2 10 2 
  totalt 5 författare 23 7 30 6   

6 författare 0 0 0 0 
  totalt 6 författare 0 0 0 0 
  7 blandat (5 m, 2 kv)  5 2 7 1 
  totalt 7 författare 5 2 7 1   

8 blandat (7 m, 1 kv)  7 1 8 1 
  totalt 8 författare 7 1 8 1   

  
      Summa 1 003 381 1 384 1 024 72 28 

  
      Blandade >3 149 104 253 72 59 41 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
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Tabell 13: Författare till refererade verk i avhandlingar i offentlig 
förvaltning (antal nämnda författare) uppdelat på kön 2003, 2016 

N   Den refererade författarens kön       

  2003       2016       
Författare 
per bok Man M/K Kvinna Summa Man M/K Kvinna Summa 

1 754 
 

180 934 446 
 

137 583 

2 170 71 15 256 195 78 50 323 

3 22 9 2 33 105 138 12 255 

4 3 15 
 

18 20 80 
 

100 

5 
    

10 20 
 

30 

6 
       

0 

7 
     

7 
 

7 

8 
     

8 
 

8 
Refererade 
titlar 949 101 197 1 247 683 150 191 1 024 

  
        Nämnda 

författare 1 172 229 216 1 617 776 409 199 1 384 
- varav 
män 1 172 114,5 

 
1 286,5 776 227 

 
1 003 

- varav 
kvinnor 

 
114,5 216 330,5 

 
182 199 381 

Not: Antal nämnda författare av båda könen är för 2003 ett antagande om att fördel-
ningen är 50/50. För 2016 är antalet nämnda författare det faktiska antalet författare. 

Nämnda författare och avhandlingsförfattarens 
kön 

Har avhandlingsförfattarens kön någon betydelse för valet av 
referenslitteratur?  
     I appendix 2 framgår att för avhandlingarna som lagts fram 
mellan 2012 och 2016 är merparten av den refererade litteraturen 
utgiven de senaste 15-20 åren, dvs från 1986 och framåt. Det är också 
i det här tidsspannet som alltfler kvinnor återfinns bland författarna, 
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likaså den samförfattade litteraturen med blandade författarkon-
stellationer. Det gör att det finns mer litteratur författad av kvinnor 
som kan väljas av både män och kvinnor oavsett avhandlingens 
ämnesområde. Sedan kan förstås de undersökta avhandlingarnas 
ämnesområden i sig göra att referenslitteraturen är beskaffad på 
visst sätt, vare sig det gäller språk, kön eller utgivningsår. 
�
Tabell 14: Könsfördelning av nämnda författare till refererade 
verk efter avhandlingsförfattarens kön 2003 och 2016 

Nämnda för-
fattares kön Doktorns kön         
  Man     Kvinna     
  2003 2016    2003 2016   
Kvinnor 18 29 +11 24 32 +8 
Män 82 71 -11 76 68 -8 
Summa 100 100 

 
100 100 

 Not: Antal nämnda författare av båda könen är för 2003 ett antagande om att fördel-
ningen är 50/50. För 2016 är antalet nämnda författare det faktiska antalet författare. 
 
Det går att se i materialet att det har skett en förändring både vad 
gäller språk, som redovisats tidigare, och författarkonstellation, samt 
att förändringen är tydligast i mitten av 2000-talet. Det är också då 
någonting har hänt som påverkar sättet att publicera sig, från 
svenska till engelska, från ensamförfattande till samförfattande med 
män och kvinnor tillsammans. I de undersökta referenslistorna är 
det inte ovanligt att författare som har svenskklingande namn och är 
verksamma inom landet publicerar sina forskningsresultat på 
engelska. Att refererade verk ofta är på engelska handlar alltså inte 
enbart om att avhandlingsförfattarna har sökt litteratur författad av 
forskare verksamma vid utländska universitet. Det handlar även om 
att nå ut med sina egna forskningresultat internationellt. Data 
saknas helt för 1996 års undersökning, som enbart studerade 
litteraturen på grundutbildningen och i undersökningen från 2003 
gällande avhandlingar redovisades inte utgivningsåren för refererad 
litteratur.  
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Avslutningsvis visar undersökningarna på att förändringsprocesser 
inom högskolevärlden ofta är långsamma och det tar tid innan de får 
genomslag i statistik. Några av förändringsprocesserna kan kopplas 
till interna och externa krav som styrs genom ändrade ekonomiska 
förutsättningar, till exempel vilka parametrar i fördelningsmodeller 
som ges större vikt och därmed genomslag i anslagstilldelning, eller 
andra styrmedel, såsom uppdrag i regleringsbrev från statsmakterna 
eller ändringar i högskolelag/högskoleförordning kring jämställdhet 
eller internationalisering. Men trots allt – en klart positiv utveckling 
kan ses i jämförelsen med studierna från 1996 och 2003. 
� �
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Appendix 1: Utgivningsår för 
kurslitteratur på grund- och 
avancerad nivå  

 
År Man Blandat Kvinna Tot År Man Blandat Kvinna Tot 
1532 1 0 0 1 1996 2 0 0 2 
1945 1 0 0 1 1997 3 1 0 4 
1959 2 0 0 2 1998 2 0 0 2 
1961 1 0 0 1 1999 3 0 1 4 
1972 1 0 0 1 2000 4 1 0 5 
1974 1 0 0 1 2001 4 1 0 5 
1977 2 0 0 2 2002 7 1 2 10 
1978 1 0 0 1 2003 5 0 2 7 
1979 2 0 0 2 2004 5 0 1 6 
1980 1 0 0 1 2005 14 3 4 21 
1981 1 0 0 1 2006 6 5 4 15 
1983 1 0 0 1 2007 13 2 3 18 
1985 1 0 0 1 2008 10 4 6 20 
1986 3 0 0 3 2009 5 4 3 12 
1988 1 0 0 1 2010 12 5 1 18 
1989 0 1 0 1 2011 18 3 6 27 
1990 1 1 1 3 2012 7 6 4 17 
1991 3 0 1 4 2013 16 6 3 25 
1992 2 0 1 3 2014 15 8 5 28 
1993 0 0 2 2 2015 11 3 6 20 
1994 1 0 0 1 2016 3 2 1 6 
1995 5 0 0 5 Totalt 197 57 57 311 
          
     % 64 18 18 100 
Not: avser ht 2016, uppdelat på författarnas kön. 

�

� �
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Appendix 2: Utgivningsår för 
refererade verk i avhandlingar  

  Författarens kön 

Tot 

    Författarens kön 

Tot År Man Blandat Kvinna   År Man Blandat Kvinna 
1861 1 0 0 1   1984 8 1 0 9 
1922 3 0 0 3   1985 4 1 1 6 
1932 1 0 0 1   1986 10 0 1 11 
1934 1 0 0 1   1987 9 0 1 10 
1944 1 0 0 1   1988 11 1 0 12 
1946 1 0 0 1   1989 20 2 2 24 
1950 1 0 0 1   1990 8 1 0 9 
1952 1 0 0 1   1991 19 0 1 20 
1953 1 0 0 1   1992 12 1 2 15 
1956 3 0 0 3   1993 13 0 5 18 
1957 1 0 0 1   1994 19 1 3 23 
1958 2 0 0 2   1995 11 3 2 16 
1959 1 0 0 1   1996 15 1 3 19 
1961 4 0 0 4   1997 21 0 3 24 
1962 4 0 0 4   1998 20 5 7 32 
1963 2 0 0 2   1999 25 4 4 33 
1964 1 0 0 1   2000 32 8 12 52 
1965 2 0 0 2   2001 22 2 3 27 
1966 1 0 0 1   2002 19 8 6 33 
1967 3 0 1 4   2003 27 10 9 46 
1968 2 0 0 2   2004 17 3 12 32 
1969 2 0 0 2   2005 28 7 13 48 
1970 3 0 0 3   2006 32 9 14 55 
1971 5 0 0 5   2007 45 10 10 65 
1972 5 0 0 5   2008 22 16 21 59 
1973 7 0 0 7   2009 25 5 12 42 
1974 3 0 0 3   2010 30 9 12 51 
1975 6 0 1 7   2011 11 8 9 28 
1976 4 0 0 4   2012 15 9 3 27 
1977 5 0 0 5   2013 3 8 7 18 
1978 5 0 0 5   2014 7 4 6 17 
1979 7 0 1 8   2015 10 5 4 19 
1980 4 0 0 4   2016 3 3 1 7 
1981 8 0 0 8   S:a 684 146 194 1 024 
1982 1 1 0 2     

    1983 9 0 2 11   % 67 14 19 100 
Not: avser avhandlingar i offentlig förvaltning framlagda 2012-2016 efter refererade 
författares kön 
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Avhandlingar i offentlig 
förvaltning vars referenser ingår 
i studien 

Doktor Utgiv-
ningsår 

Titel 

Tahvilzadeh, Nazem 2011, 
(disp 
2012) 

Representativ byråkrati. En studie om ledande 
kommunala minoritetsadministratörers föret-
rädarskap 
 

Gustavson, Maria 2012 Auditing the African State. International 
Standards and Local Adjustments  
 

Bengtsson, Mats 2012 Anteciperande förvaltning. Tjänstemäns makt i 
kommunala policyprocesser om vindkraft 
 

Ek, Emma 2012 De granskade. Om hur offentliga verksamheter 
görs granskningsbara 
 

Svärd, Oskar 2016 Företagare eller politiker? EN studie av styrel-
searbete i kommunala bostadsbolag 
 

Gustafsson, Ingrid 2016 Organisering av standarder, certifiering och 
ackreditering som en global styrregim 
 

Andersson, Johanna 2016 Locked-In Collaboration 
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ringen av jaktpolitiska EU-direktiv. 

140:- 

11:121 Oskar Johansson   
Lika men olika? – redovisning av effektivitet inom statliga myndigheter  
11:120 Louise Skoog 60:- 
Alla följer partilinjen – en studie om hur kommunpolitiker tolkar sitt mandat i praktiken  
10:119 Osvaldo Salas, César Villanueva och Rebecka Villanueva Ulfgård 60:- 
Välfärdspolitik under utveckling i Mexico  
10:118 Petra Svensson 60:- 
”Den nya svenskinspirerade föräldrapenningen har haft avsedd verkan” - En studie av 
den tyska föräldraförsäkringens förändring ur ett jämställdhetsperspektiv  

 

10:117 Andrea Egerlundh och Isabella Enbågen 60:- 
När det ideella blir offentligt… eller när det offentliga blir ideellt 
En jämförande studie om möjligheten till ansvarsutkrävande i governance tidevarv 

 

10:116 Elin Jakobsson  60:- 
Global Policy Making on Climate Refugees – What is the Problem?  
10:115 Sara Bansmann 60:- 
Bör staten försvara sig mot sina antagonister? Moderaternas och Socialdemokraternas 
ställningstaganden i FRA-frågan 

 

10:114 Margareta Lundberg Rodin 60:- 
Chefer i korstryck. Att hantera krav i politiskt styrda organisationer  
10:113 Moa Aronsson 60:- 
Medfinansiering Om relationen mellan stat och kommun i infrastrukturprojekt   
10:112 Richard Vahul 60:- 
På väg mot en förbättrad kommunal redovisning. Konsekvenser av ett förändrat balanskrav   
09:111 Osvaldo Salas 60:- 
Från utvandringsland till invandringsland. En analys av migrationsströmmar till och 
från Chile.  

 

09:110 David Ljung 60:- 
Does Network Management Matter? The Coordination of Integration Policy Delivery at 
the Local Level in Sweden 

 

 
 

 
 



13:127 Maja Rhodin Edlund   
Where did all the women go? Representation of women and men in the Standing Commit-
tees of the European Parliament 

140:- 

13:126 Erik Bergman   
Interkommunal samverkan – en nödvändig lösning på kommunala utmaningar 140:- 
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09:109 Johan Strömblad 60:- 
Kan nätverksstyrning förenas med folkstyre? Stadsbyggnad, governance och demokrati i 
planeringen av Norra och Södra Älvstranden i Göteborg 

 

09:108 Gustaf Rönneklev 60:- 
Att kasta pengar i sjön? En undersökning av nystartsjobbens direkta undan-
trängningseffekter  

 

09:107 Adiam Tedros 60:- 
Lokala krisaktörer – Katastrofvolontärer eller profitörer? Den lokala krishanteringen i två 
kommuner under stormarna Gudrun och Per.  

 

08:106 Annika Berggren 60:- 
Jämn könsfördelning på höga chefsnivåer. En studie om framgångsfaktorer  
08:105 Christina Alvelins och Gabriella Sjöman  slut 
Vem tar ansvar för de nollplacerade? Om rehabilitering och försörjning för sjuka utan 
inkomst  

 

08:104 Nathalie Munteanu  60:- 
Det bästa av två världar. - En studie om kommunala självstyrande skolor som  hybrider i 
det svenska utbildningssystemet. 

 

08:103 Helena Öhrvall 60:- 
De nya moderaterna? Om moderaternas socialpolitik i retorik och praktik under perioden 
1999-2007 

 

08:102 Lotta Valinder 60:- 
Pengar är inte allt. En studie av fyra högstadieskolor i Mellansverige.   
08:101 Niklas Andersson 60:- 
De som fiskar efter makt. Om svensk fiskepolitik och intresseorganisationernas inflytande.  
08:99 Andreas Ivarsson 60:- 
Från Gudrun till Per – om kommunal krishantering, erfarenheter och förändring  
08:98 Lars Johansson 60:- 
Tjänsteförseelse  - Disciplinansvar och påföljder i rättspraxis  
08:97 Mathias Henriksson 60:- 
Arenapolitik på 2000-talet – om kommuner som bestämmer sig för att satsa på en ny 
idrotts- och evenemangsarena 

 

08:96 Staffan Kling 60:- 
Organisationskulturens betydelse för hantering av tomrum   
07:95 Andreas Gustavsson och Stefan Laang 60:- 
Prat och handling – en studie om kommunernas pensionsredovisning.  
07:94 Osvaldo Salas 60:- 
Miljöhänsyn lönar sig. Samhällsekonomiska följder av luftföroreningsminskningen i två 
peruanska städer: En cost-benefit-analys. 

 

07:93 Marie Persson 60:- 
Lojalitet & Konflikt. - En studie av förstalinjenchefens delade lojalitet inom hemtjänsten.  
07:92 Emil Gustafsson, Michael Nilsson 60:- 
Varför bäst i klassen? 
– En jämförandestudie av högstadieskolor i Göteborg 

 

 
 

 
 



07:91 Adrian Nählinder 60:- 
”Nej, gudskelov”. Om (förekomsten av) styrning och påverkan av hur professionella 
organisationer arbetar med högskolans tredje uppgift. 

 

07:90 Osvaldo Salas 60:- 
Rörligheten på arbetsmarknaden bland invandrare.  En litteraturöversikt.  
07:89 Daniel Bernmar 60:- 
Aktörer, nätverk och spårvagnar: EN studie i organiserandet av ett trafikpolitiskt projekt  
07:88 Viveka Nilsson 60:- 
Genusperspektivet vid Sahlgrenska akademin   
06:87 Lena Lindgren 60:- 
Arbetsmarknadspolitik ”på det nedersta trappsteget”. En utvärdering av projekt ENTER.   
06:86 Sara Brorström 60:- 
Något utöver det vanliga - en studie av sex kommunala projekt.  
06:85 Jane Backström 60:- 
Inget är för evigt - en studie av sextimmarsdagen i Kiruna.  
06:84 Pierre Donatella 60:- 
Bra och dåliga årsredovisningar - En studie om kvalitetsskillnader.  
06:83 Vicki Johansson red. slut 
Tillsynens mångfasetterade praktik inom det sociala och hälso- och sjukvårdsområdet.  
06:82 Anders Björnsson 60:- 
Max Weber - inblickar i en tid och ett tänkande.  
06:81 Alexander Baena 60:- 
Varför slösas det samtidigt som det sparas? - en studie om budgetproblematik i kommu-
nal verksamhet. 

 

06:80 David Karlsson 60:- 
Den svenska borgmästaren. Kommunstyrelsens ordförande och den lokala demokratin.  
05:79 Kerstin Bartholdsson 60:- 
Tre nyanser av grönt: Om betydelsen av kommunala miljöchefers personliga engage-
mang för miljön. 

 

05:78 Björn Brorström, Stellan Malmer, Viveka Nilsson 60:- 
Varför tillväxt i kommuner? En studie av nyckelaktörers uppfattningar  
05:77 Thomas Vilhelmsson 60:- 
Kommunala pensionsavsättningsbeslut.  
05:76 Henry Bäck, Folke Johansson & Adiam Tedros 60:- 
Ledarskap och lokalsamhälle i lokal politik – Fyra politiska initiativ i Göteborg och 
Stockholm i komparativ belysning. 

 

05:75  Östen Ohlsson & Björn Rombach 60:- 
Den friska organisationen.  
05:74 Henry Bäck, Nina Granqvist, Siv Sandberg, Sundback 60:- 
Svenskt och finskt i kommunerna.  
5:73 Charlotta Ekman  
Varför görs det ris i Åhus? Om mötet mellan näringslivspolitik och etableringsstrategi.  
05:72 Sven Siverbo (red.) 60:- 
Evolutionsteori för offentliga organisationer.  
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Evolutionsteori för offentliga organisationer.  

05:71 Nazem Tahvilzadeh 60:- 
Minoritetsmedier i Göteborgs Stad. En studie om integration, makt och icke-beslut i 
stadspolitiken. 

 

05:70 Sven Siverbo 60:- 
Inkomstutjämning och kommunalekonomiska incitament  
05:69 Andreas Ivarsson 60:- 
På väg mot paradoxala resultat? En studie av möjligheter till ökad handlingskraft genom 
resultatstyrning av sektorsövergripande frågor inom statsförvaltningen med jämställdhetspo-
litiken som exempel. 

 

05:68 Sofie Cedstrand 60:- 
Idealism till salu? Om ideella organisationers strategival och dess demokratiska betydelse.  
04:67 David Karlsson & Carina Andersson  
84% män. Kvinnor och män i kurslitteraturen. 60:- 
04:66 Björn Brorström & Sven Siverbo  
Skattehöjning enda lösningen? Om ekonomiska problem och behov av avceremonial-
isering och självständighet. 

60:- 

04:65 Anders Falk  
Varför lyckades Geriatriken? En fallstudie av två verksamhetsområdens implementering av 
balanserad styrkort inom hälso- och sjukvården. 

60:- 

04:64 Daniel Lindin & Josip Mrnjavac  
Varför blir det detta pris? En studie i hur kommuner sätter sina tomtpriser. 60:- 
04:63 Elisabeth Ravenshorst  
Den sensuella organisationen . Ett perspektiv på kommuner och dess chefskap. 60:- 
04:62 Katrin Söderlind  
Målstyrning av grundskolan. En fallstudie i Partille kommun. 60:- 
04:61 Henry Bäck och Maritta Soininen  
Politisk annonsering eller nätverkande? Uppföljning och utvärdering av partiernas 
särskilda informationsinsatser till invandrarväljare vid 2002 års val. 

60:-- 

04:60 Anette Gustafsson  
Vem är feminist? Om politiska könsideologier i svensk kommunpolitik. 60:-:- 
04:59 Henry Bäck  
Av de många ett. Västra Götlandsregionens politiker. Partipolitiska och territoriella 
skiljeliner Göteborg: Förvaltningshögskolan. 

60:-- 

04:58 Tobias Johansson  
Kollision eller konfirmation? - Ett möte mellan transaktionskostnadsteorin och kommu-
nal äldreomsorg. 

60:--  

04:57 Anna Berg och Charlotta Fagring  
Internationella reglers påverkan på kommunal redovisning -Ett resultat av anpassning 
eller anpassning som ett resultat 

60:-- 

04:56 Aida Alic och Pernilla Wallén  
Centralisera mera? Hur organiseras inköpsfunktionen i en kommun för en bättre efter-
levnad av LOU? 

60:- 

 
 
 

 



03:55 Mats Lindblad 
Perspektiv på europeisk integration i svensk riksdag. Jämförande analyser av riksdags-
debatterna om grundlagsändringarna 1994 och 2003 angående överlåtelse av beslutsrätt 
till EG/EU. 

60:- 

03:54 Mia Davidsson  
Kommunala upphandlare - En studie om hur de fattar beslut. 60:- 
03:53 Mats Bengtsson  
Kvinnor och Män i lokalpolitiken. 60:- 
03:52 Peter Arkevåg, Björn Brorström, Carina Andersson och Tobias Johansson  
För bra för för få - Årsredovisningar inom staten. 60:- 
03:51 Johan Berlin och Eric Carlström  
Balans eller nonchalans? - En studie av kommuner som beviljats extra finansiellt stöd 
av staten. 

60:- 

03:50 Roger Andersson  
Praktisk kommunal upphandling. 60:- 
03:49 Carina Andersson med flera  
Intervjuer. 60:- 
03:48 Kajsa Värna och Birgitta Örnfelt  
Långlivade förvaltningschefer - strateger som verkar utan att synas. 60:- 
02:47 Paula Rodrigo Blomqvist  
Från assimilation till separation. Den finska invandrargruppens krav på finskspråkig 
undervisning. 

60:- 

02:46 Henry Bäck, Gunnar Gjelstrup, Folke Johansson, Jan Erling Klausen (red)  
Lokal politik i storstad - stadsdelar i skandinaviska storstäder. 60:- 
02:45 Lena Andersson-Felé  
När gamla vårdar ännu äldre ... 60:- 
02:44 Björn Brorström och Sven Siverbo  
Framgångsrik vändning. 60:- 
02:43 Ann-Charlotte Bengtsson och Eva-Britt Pettersson  
Modell för kvalitetsmätning inom äldreomsorgen — Finns det något samband mellan 
kvalitet och kostnad? 

60:- 

02:42 Joacim Rydmark  
Beslut under osäkerhet - En experimentell mikrovärldsstudie av metoder för att hantera 
osäkerhet vid ledning och beslutsfattande i komplexa och dynamiska miljöer. 

60:- 

02:41 Anna Holmqvist  
Beslutsprocesser och investeringskalkyler i fastighetsbranschen. En jämförelse mellan 
allännyttiga och börsnoterade fastighetsbolag. 

60:- 

02:40 Carina Andersson  
Tidens ekonomi. 60:- 
02:39 Patrik Johansson  
Vem tar notan? Skandaler i svensk offentlig sektor. 60:- 
02:38 Conny Pettersson  
Från Global idé till lokal praktik - Om näringspolitik för hållbar utveckling. 60:- 
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02:37 Gustaf Kastberg  
Omsorg om Marknaden - En studie av hur reglerna på en offentlig marknad skapas och 
förändras. 

60:- 

01:36 David Karlsson  
Sveriges kommunala kulturpolitiker. 60:- 
01:35 Anders Björnsson  
Systemskiften - En explorativ essä. 60:- 
01:34 Henry Bäck, Sven Siverbo och Björn Brorström  
Ny politisk organisation i Härryda och Stenungsund. 60:- 
01:33 Maria Palm  
Maxtaxa - en studie av nytt avgiftssystem inom den kommunala barnomsorgen. 60:- 
01:32 Alexandra Jönsson  
Den sociala dialogen i EU och jämställdheten i Europa. 60:- 
01:31 Björn Brorström och Pär Falkman  
Kommunal redovisning – teoriutveckling. 60:- 
01:30 Niklas Theodorsson  
Det lokalas uppror - Om aktionsgrupper i den kommunala demokratin. 60:- 
00:29 Theresa Larsen  
Kommunerna som arbetsgivare. 60:- 
00:28 Björn Brorström  
Kommunalekonomen - några funderingar om förutsättningar, förhållningssätt och 
professionell utveckling. 

60:- 

00:27 Östen Ohlsson & Björn Rombach  
Organisationspyramiden och Buridans Åsna - en lagom teori. 60:- 
00:26 Jenny Svärd  
Bestående nätverk — en studie av den sociala dimensionens betydelse. 60:- 
00:25 Lillemor Bergman och Virginia Leinen  
Ekonomisk information i vården — en studie om styrmodellens påverkan på förhåll-
ningssättet till ekonomisk information. 

60:- 

00:24 Rolf Solli, Peter Demediuk and Rob Sims  
Chief Finance Officer in local government — Sweden vs Australia. 60:- 
00:23 J. Henrik Bergström  
Hur ölskatterna sänktes — Om lobbning, pilsner och pluralism. 60:- 
99:22 Björn Brorström  
Institutioner och institutionell förändring Perspektiv, teori och tillämpning på kommu-
nal utveckling. 

60:- 

99:21 Ylva Mühlenbock  
När det lokala tar hand om det centrala Hur två kommuner omvandlar den statliga 
styrningen av skolan. 

60:- 

99:20 Malgorzata Erikson  
Frihet inom rollen - den politiska ledningens betydelse för en kommuns utveckling i ett 
längre perspektiv. 

60:- 

 
 

 



99:19 Sven Siverbo 
Kommuner och ekonomisk kris - en studie av kommuner som sökt extra finansiellt stöd 
av staten. 

60:- 

99:18 Pär Falkman  
Statlig redovisning ur två perspektiv. 60:- 
98:17 Anette Gustafsson, David Karlsson och Paula Rodrigo Blomqvist  
Forskning att räkna med - tre kvantitativa studier om den lokala demokratins förutsätt-
ningar. 

60:- 

98:16 Katarina Orrbeck  
Finansiella rapporter och ekonomiska krav - politikernas perspektiv. 60:- 
98:15 Björn Brorström och Rolf Solli  
Ekonomistyrning har betydelse. slut 
98:14 Björn Rombach  
Nöjdhetsmätningar - en kritisk granskning av attitydundersökningar i sjukvården. slut 
98:13 Björn Brorström, Henry Bäck, Sven Siverbo och Annika Svensson  
Ingen nämnd - Stenungsunds modell för vitalisering av kommunalpolitiken. 60:- 
98:12 Henry Bäck och Folke Johansson  
Politisk decentralisering i skandinaviska storstäder. 60:- 
98:11 Sven Siverbo  
Kapacitet att handla? Om politisk styrning och omprövning av verksamhet på lokal 
nivå. 

60:- 

97:10 David Karlsson  
Kommunerna och rättvisan. 60:- 
97:9 Patrik Johansson och Jonas Persson (red)  
KommunAktuellt nummer 5 1997 — sju betraktelser. 60:- 
97:8 Björn Brorström och Bo Hallin  
Varför är kommuner framgångsrika? En studie av framgångens kännetecken och orsaker. slut 
97:7 Östen Ohlsson och Björn Rombach  
Res pyramiderna. 60:- 
97:6 Hasse Ekstedt och Stellan Malmer  
Ränta är priset för att vänta - En analys av den kommunala kalkylräntan. 60:- 
97:5 Björn Brorström, Rolf Solli och Östen Ohlsson  
Minihandbok i utvärdering. slut 
96:4 Anna Cregård och Patrik Johansson  
89 % män — Vem skriver kurslitteraturen? 60:- 
96:3 Rolf Solli  
Kommunalekonomen i imperfektum, presens, futurum eller i cyberspace. slut 
96:2 Henry Bäck och Maritta Soininen  
Invandrarna, demokratin och samhället. 60:- 
96:1 Björn Brorström och Björn Rombach  
Kommunal förändringsobenägenhet. 60:- 
 


