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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om kvinnor och vetenskap
(2007/2206(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets resolution av den 20 maj 1999 om kvinnor och vetenskap1,

– med beaktande av rådets resolution av den 26 juni 2001 om vetenskap och samhälle samt 
kvinnor inom vetenskapen2,

– med beaktande av rådets resolution av den 27 november 2003 om lika villkor för kvinnors 
och mäns tillträde till och medverkan i kunskapssamhället, med sikte på tillväxt och 
innovation3,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 18 april 2005 om förstärkning av mänskliga 
resurser inom vetenskap och teknik i det europeiska området för forskningsverksamhet 
(8194/05),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 
december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom 
området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007-2013)4 (FP7),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/73/EG av den 23 
september 2002 om ändring av rådets direktiv 76/207/EEG om genomförandet av 
principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, 
yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor5,

– med beaktande av Europeiska kommissionens handlingsplan ”Vetenskap och samhälle”
(KOM(2001)0714),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 11 mars 2005, ”Women and 
science: Excellence and Innovation – Gender Equality in Science” (SEK(2005)0370),

– med beaktande av kommissionens grönbok av den 4 april 2007: ”Nya perspektiv på 
Europeiska forskningsområdet” (KOM(2007)0161), och kommissionens arbetsdokument 
(SEK(2007)0412) som bifogas ovannämnda grönbok,

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 3 februari 2000 om meddelande 
från kommissionen: ”Kvinnor och vetenskap: berika den europeiska forskningen genom 

                                               
1 EGT C 201, 16.7.1999, s. 1.
2 EGT C 199, 14.7.2001, s. 1.
3 EUT C 317, 30.12.2003, s. 6.
4 EUT L 412, 30.12.2006, s. 1.
5 EGT L 269, 5.10.2002, s. 15.
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ökat deltagande från kvinnor”1, 

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 9 mars 2004 om möjligheterna 
att förena yrkesliv med familj och privatliv2,

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2007 om en färdplan för 
jämställdhet mellan män och kvinnor (2006–2010)3,

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 27 september 2007 om 
jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen – 20074,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi (A6-…/2008), och av följande skäl:

A. Forskning utgör en central del av den ekonomiska utvecklingen i Europeiska unionen. 
Europa behöver rekrytera ytterligare 700 000 forskare som en del av uppfyllandet av 
Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning.

B. Kvinnliga forskare är i minoritet i EU. De utgör i genomsnitt 35 procent av forskarna 
inom offentlig sektor och högre utbildning, och endast i genomsnitt 18 procent av 
forskarna inom den privata sektorn.

C. Det är fortfarande svårt att få fram uppgifter om könsfördelningen för forskare till och 
med i EU-länder med utgångspunkt i kvalifikationer, vetenskapligt område och ålder.

D. Kvinnliga forskare har större svårigheter än män att förena arbete och privatliv.

E. Bristen på kvinnor i ledande ställning inom vetenskaplig forskning är fortfarande markant.

F. I majoriteten av länderna är andelen kvinnor i vetenskapliga styrelser inte i paritet med 
män.

G. Ett av EU:s prioriteringsområden i EU:s färdplan för jämställdhet är att uppnå en jämn 
könsfördelning i beslutsprocessen. Man siktar bl.a. på en kvinnlig andel på 25 procent på 
ledande positioner inom forskning inom den offentliga sektorn.

H. Europeiska forskningsrådet har inte uppnått könsbalans – man har endast 5 kvinnor av 22 
i sitt vetenskapliga råd.

I. Trots att kvinnor utgör mer än 50 procent av den totala andelen studenter i EU och 
43 procent av alla som har doktorerat, har de i genomsnitt endast 15 procent av alla högre 

                                               
1 EGT C 309, 27.10.2000, s. 57.
2 EUT C 102 E, 28.4.2004, s. 492.
3 EUT C 301 E, 13.12.2007, s. 56.
4 Antagna texter, P6_TA(2007)0423.
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akademiska tjänster. Genom att inte ha tjänster där de fattar beslut om forskning får de 
betydligt mindre inflytande1.

J. Det nuvarande sjunde ramprogrammet för forskning (FP7) kräver inte någon obligatorisk 
jämställdhetsplan vid projektansökningar.

K. Undersökningar visar att befintliga utvärderingssystem och system för rekrytering inte är 
könsneutrala.

1. Europaparlamentet uppmärksammar medlemsstaterna på det faktum att utbildningssystem 
i EU fortfarande upprätthåller strukturer som inte är könsneutrala, särskilt inom 
naturvetenskaplig forskning.

2. Europaparlamentet konstaterar att kultur och kulturell förståelse av vad som ska betraktas 
som forskning och vad som är ”bra forskning”, ”vetenskaplig kvalitet” och ”innovation” 
kan fungera som hinder i kvinnors vetenskapliga karriär. 

3. Europaparlamentet konstaterar att det råder en bestående obalans mellan andelen kvinnor 
och män på olika nivåer i den vetenskapliga karriären, och tror att det, för att förbättra 
situationen, blir nödvändigt att ersätta den nuvarande ”läckande rör-modellen” med en 
”push and pull-modell”, eftersom den senare tar hänsyn till hur olika faktorer samspelar, 
t.ex. arbetsmiljö, förebilder, konkurrens, önskemål om förflyttning och familjeansvar.

4. Europaparlamentet konstaterar att det konventionella sättet att utvärdera ”kvalitet” och 
”meritering” genom att räkna antal publikationer tenderar att undervärdera kompetenser 
som ofta anses som mer feminina, t.ex. kommunikativ kompetens.

5. Europaparlamentet beklagar att de uppehåll som kvinnor av familjeskäl gör i sin 
vetenskapliga karriär påverkar deras karriärmöjligheter negativt. De flesta av deras 
manliga kolleger gör inte några uppehåll och kan därmed uppnå jämförbara positioner 
tidigare, och i slutändan få ett försprång i sin fortsatta karriär. Parlamentet uppmanar 
därför till att ålder inte ska läggas fram som ett kvalitetskriterium utan att hela 
familjesituationen har beaktats.

6. Europaparlamentet konstaterar att rörlighet är ett av de viktigaste sätten att utvecklas på 
som forskare och för att säkra en forskningskarriär och konstaterar att detta kan vara svårt 
att förena med ett familjeliv.

7. Europaparlamentet konstaterar att ett öppnare och mer genomsynligt 
anställningsförfarande skulle öka chanserna för att de kvaliteter som tenderar att vara mer 
framträdande hos kvinnliga forskare skulle bli erkända och värderade, medan nuvarande 
rekryteringsprocesser tenderar att upprätthålla status quo när det gäller favorisering av 
manliga sökande vid anställning, 

8. Europaparlamentet välkomnar den verksamhet som utförs av 
European Platform for Women Scientists i syfte att utöka delaktigheten för kvinnor inom 

                                               
1 Europeiska kommissionen, Women & Science: Latest Statistics and indicators – She Figures 2006, s. 55.
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vetenskaplig forskning och öka antalet kvinnor i beslutsfattande positioner.

9. Europaparlamentet kräver att kommissionen genomför åtgärder för att höja 
medvetenheten i det vetenskapliga samfundet och bland beslutsfattare när det gäller frågan 
om lika rättigheter inom vetenskap och forskning.

10. Europaparlamentet kräver att kommissionen och medlemsstaterna inför öppnare 
rekryteringsprocesser och att en jämn könsbalans upprättas i utvärderingspaneler och 
urvalsgrupper. De bör bestå av minst 40 procent kvinnor och minst 40 procent män.

11. Europaparlamentet kräver att kommissionen sätter frågan om kvinnor och forskning i 
fokus enligt FP7. En riktad utbildning för att nå könsmedvetenhet bör erbjudas personer i 
beslutsfattande ställning, i forskningsråd och utvärderingsgrupper, de som föreslår 
forskningsmedel och de som leder avtalsförhandlingar.

12. Europaparlamentet betonar infrastrukturens roll för att skapa en hållbar balans mellan 
arbete och fritid och betonar vikten av att utöka tryggheten i en akademisk karriär.

13. Europaparlamentet kräver att kommissionen och medlemsstaterna förbättrar situationen 
genom att införliva ett familjeperspektiv. Detta kan ske genom att skapa möjligheter till 
flexibel arbetstid, förbättra barnomsorgen, täcka upp för tilläggskostnader i samband med 
utlandsflytt med familj, och genom att skapa tillgång till socialförsäkringar över 
gränserna. Parlamentet kräver förbättrade möjligheter till föräldraledighet.

14. Europaparlamentet kräver att kommissionen och medlemsstaterna ändrar definitionerna av 
”vetenskaplig kvalitet” och vad som ska betraktas som ”en bra forskare” för att med detta 
i beräkningen övervinna skillnaderna mellan en manlig och en kvinnlig vetenskaplig 
karriär. Parlamentet betonar att kvinnliga forskare bidrar till forskningsvärlden med andra 
perspektiv och andra val av forskningsämnen än män.

15. Europaparlamentet kräver av kommissionen och medlemsstaterna att man vidtar praktiska 
åtgärder för att uppmuntra kvinnliga forskare, och att man ytterligare utvecklar stödjande 
åtgärder och mentorprogram, liksom en riktad policy för befordran. Parlamentet 
konstaterar att enkla åtgärder som att, när en tjänst utlyses, formulera en mening om att 
man särskilt uppmuntrar kvinnliga sökande har gett mycket positiva resultat. 

16. Europaparlamentet kräver av kommissionen och medlemsstaterna att man upprättar 
forskningsfonder som är riktade till kvinnor för motverka underfinansieringen av kvinnor 
inom vetenskaplig forskning.

17. Europaparlamentet betonar vikten av att uppmuntra flickor att satsa på en vetenskaplig 
karriär och föreslår att kommissionen och medlemsstaterna utser kvinnliga forskare som 
förebilder och även sätter in andra styrande åtgärder för att uppnå detta mål.

18. Europaparlamentet kräver att kommissionen och medlemsstaterna ytterligare stärker 
nätverkandet bland kvinnliga forskare på regional, nationell och EU-nivå. Detta har visat 
sig vara ett viktigt förstärkande instrument både för att dra till sig fler kvinnor och för att 
uppmuntra de befintliga kvinnliga forskarna att dels delta i diskussionen om forskningens 
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riktlinjer, dels utöka deras möjlighet att avancera.

19. Europaparlamentet finner att jämställdhetsplanen när det gäller förslag och utvärdering 
inom det europeiska ramprogrammet är en viktig del av hela strategin för att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv och den policy för jämställdhet mellan könen som förs i EU och 
kommissionen, och finner därför att den borde förbli en integrerad del av europeisk 
forskningsfinansiering.

20. Europaparlamentet kräver att kommissionen gör en halvtidsutvärdering av verktygen i 
FP7 för att utjämna könsobalansen.

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén samt 
till medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Betänkandet syftar till att fastställa vilka sociala, kulturella och övriga faktorer som bidrar till 
att skapa en underrepresentation av kvinnor inom forskningen. Bakgrunden till betänkandet är 
situationen i Europa i dag, där kvinnor i stor utsträckning är underrepresenterade inom 
vetenskaplig forskning. På ett kortfattat sätt vill man sätta in dagens situation i ett 
sammanhang, men huvudsyftet med betänkandet är att blicka framåt och peka på möjliga 
lösningar på problemet. 

Statistik visar att fler kvinnor än män genomgår högre utbildning. Trots detta är det, när det är 
dags att rikta in sig på forskning, männen som dominerar i antal. Den enorma ökningen av 
kvinnor som genomgår högre utbildning har inte lett till en motsvarande förändring vad 
beträffar kvinnors andel i förhållande till män inom speciella vetenskapsfält eller yrken – det 
vill säga en förändring i den övergripande könssegregeringen. Det har inte heller lett till att 
lönegapet mellan män och kvinnor har minskat.

Varför skulle vi bry oss om att vetenskapen är könssegregerad? Det finns två huvudsakliga 
anledningar. För det första har vissa vetenskapsfält högre status än andra, och en 
underrepresentation av kvinnor inom högstatusämnen (t.ex. fysik) betyder att kvinnliga 
forskare totalt sett får lägre status än sina manliga dito. För det andra kan vi komma att stå 
inför en brist på vetenskapligt skolade människor inom efterfrågade områden. Om det är så att 
talang för att utföra mycket krävande vetenskapligt arbete inte är relaterat till kön skulle 
tillgången på forskare bli större om kvinnor helt och fullt fick delta inom vetenskaplig 
forskning.

Kvinnliga forskare är fortfarande i minoritet inom offentlig sektor och högre utbildning –
båda sektorerna har i genomsnitt 35 procent kvinnor. Det är dock en högre procentuell andel 
än den som gäller för forskning inom näringslivet där EU-genomsnittet är på 18 procent
kvinnor enligt de senaste uppgifterna. Men variationerna är stora mellan länderna. De länder 
som har lägst andel kvinnor i näringslivsforskning är Tyskland (11,8 procent), 
Österrike (10,4 procent) och Nederländerna (8,7 procent), medan Lettland, Bulgarien och 
Rumänien alla har över 40 procent kvinnor. Läget förbättras mycket sakta. Tillväxttakten för 
kvinnliga forskare har endast högre tillväxttakt än män i mindre än hälften av länderna, och 
för ett fåtal länder har den procentuella andelen kvinnliga forskare minskat.

Fördelningen av forskare på de olika forskningsfälten visar att mönstret ser olika ut för män 
och kvinnor. Bland de manliga forskarna inom sektorn för högre utbildning arbetar 54 procent 
inom naturvetenskap och teknik i jämförelse med 37 procent av de kvinnliga forskarna. 
Denna fördelning över detta breda forskningsfält speglar naturligtvis de val av 
studieinriktning som gjorts av kvinnor respektive män. På senare år har olika jämförande 
studier mellan länder och mellan olika historiska perioder med utgångspunkt i den 
övergripande könssegregationen presenterats. De visar att antalet kvinnliga tekniker har ökat i 
de flesta länder de senaste tjugo åren. Denna ökning är emellertid förhållandevis liten och ofta 
lägre än i andra yrken och studiefält. Med andra ord uppstår denna ökning av kvinnor till 
största delen i studieinriktningar som redan innan hade en hög andel kvinnor.

Vissa av de faktorer som påverkar individens val kan relateras till könsstereotyper. 
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Könsstereotyper är förenklade men ofta djupt rotade uppfattningar om vad som är typiskt 
manligt respektive typiskt kvinnligt. De bidrar till bevarandet av könsroller och till en 
könssegregering i arbetslivet. Vissa inriktningar utgår ifrån att könsstereotyper formas i 
socialiseringsprocessen, medan andra antar att det handlar om att i ett livslångt perspektiv 
skapa och reproducera könsroller. Typiskt manliga drag är utifrån könsstereotyperna 
exempelvis intresse för teknik, analytisk förmåga, hantverksskicklighet, fokus på karriär och 
yrkesmässig ambition, förmåga att hävda sig, dominans, själviskhet, och villighet att 
”imponera på ledningen”. Typiskt kvinnliga stereotyper innefattar å andra sidan en tanke om 
att vara barnvänlig, ha intresse för familjen, sträva efter värdeharmoni, uppvisa empati, 
känslomässighet och altruism. Teknik associeras uppenbarligen snarare med manliga än med 
kvinnliga stereotyper – härav följer att tekniska yrken betraktas som typiskt manliga till sin 
natur och därför inte tenderar att bli kvinnors förstahandsval.

Könsstereotyper är inte bara viktiga vid de val av studier som män och kvinnor gör. De kan 
också påverka den beslutsprocess som förknippas med tjänstetillsättning eller utdelning av 
forskningsmedel. Anställningskriterier som bygger på manliga stereotyper leder till en 
preferens att anställa män, medan kriterier som bygger på kvinnliga könsstereotyper leder till 
en preferens att anställa kvinnor.

Familjebakgrund, såväl som inkluderings- respektive exkluderingsmekanismer i gruppen av 
närstående, är också faktorer som spelar in på interpersonell nivå. Om en liten flicka leker 
med datorer och tekniska leksaker under sin barndom kan hon komma att betraktas som 
avvikande av andra flickor. Stöd och uppmuntran från familjen har i sådana sammanhang 
visat sig vara en viktig social resurs; kvinnliga studenter i teknik och andra naturvetenskaper 
ofta har minst en förälder som arbetar inom någon av dessa discipliner. Detta pekar också på 
vikten av att ha kvinnliga förebilder i ett mansorienterat yrke eller studiefält.

Trots att tillgången till högre utbildning ökar för kvinnor och att andelen kvinnliga studenter 
som tar ingenjörsexamen och examen i andra tekniska vetenskaper ökar, har den övergripande 
könssegregationen minskat överraskande lite i de flesta länder. Att det existerar ett glastak 
eller ett ”klibbigt golv” för kvinnor som försöker avancera till högre positioner är väl 
dokumenterat. Det påverkar alla yrkesområden, till och med de som domineras av kvinnor. 
Frånvaron av kvinnor på ledande positioner är mer akut inom naturvetenskap och teknik än på 
andra områden. När det gäller de högsta positionerna inom den akademiska världen innehade
kvinnor 15 procent av alla professurer och motsvarande 2003 – vilket innebär en ökning med 
två procent sedan 1999. Uppgifter om andelen kvinnor i vetenskapliga styrelser visar stor 
skillnad mellan länderna. De nordiska länderna visar nivåer nära 50–50, men i majoriteten av 
länderna har jämställdhet inte uppnåtts; för åtskilliga av de nya medlemsstaterna ligger 
procentandelen under 10 procent. 

Den internationella trenden när man diskuterar könsskillnader och den rådande hierarkin vid 
forskningsinstitutioner pekar ut en ”rörstruktur” från doktorandnivå till professor. De flesta 
forskare startar som doktorander, går vidare till postdoktorala tjänster och till att bli forskare 
och biträdande professorer enligt vad som visas i Figur 3.1. Att andelen kvinnor skiljer sig 
från den ena nivån till den andra antas bero på att röret läcker, dvs. att kvinnliga forskare 
överger röret eftersom de inte blir befordrade.

Ju längre framskriden forskaren är i sitt yrke, desto troligare är det att han eller hon befordras 
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till en högre nivå. Ju fler år som lagts ned desto större chans att bli befordrad. Befordran 
verkar däremot gå långsammare för kvinnor än för män: skillnader mellan könen är statistiskt 
signifikanta.

Att kvinnor börjar forska senare än män kan inte i sig förklara den låga närvaron av kvinnor i 
CSIC:s övre kategorier, eftersom en kvinna som har en vetenskaplig karriär som är lika lång 
som en mans, ändå visar en långsammare befordringsutveckling än en man. Det finns 
uppgifter som antyder att skillnad i produktivitet kan bidra till att förklara kvinnors 
”långsammare befordran” på vissa områden (materialvetenskap, biologi/biomedicin, fysik), 
men att så inte är fallet i andra. Skillnader i personliga egenskaper, sociala faktorer och 
tillgång till resurser har varit argument som använts för att förklara skillnader i produktivitet 
och bristande jämställdhet mellan könen inom vetenskaplig forskning.

Bland de organisatoriska och institutionella faktorer som bidrar till könssegregering finns det 
många mekanismer som fungerar på institutionell nivå, t.ex. företag, forskningsinstitut och 
forskningsfinansierande institutioner. Viktiga institutionella mekanismer är 
rekryteringsprocesserna, villkoren för befordran, beslutsfattande och utvärdering samt nivån 
av jämställdhet i arbetsmiljön.

Rekryteringsprocesserna är fortfarande dåligt studerade, huvudsakligen med anledning av att 
det är svårt att samla in relevanta uppgifter från institutioner. Könssegregering i 
rekryteringsprocesserna utspelar sig i en mängd konsekutiva steg: hur potentiella sökande 
informeras och lockas att söka, intervjun, hur man lägger fram jobberbjudandet, kvaliteten på 
det erbjudna erbjudandet när det gäller exempelvis ingångslön, och erbjudna förmåner. Varje 
steg kan påverkas av en skillnad i behandlingen av män och kvinnor, och beslut om 
anställning kan påverkas av könsstereotyper eller av könspreferenser. Den roll som befordran 
och utvärderingsförfarande spelar genom att generera könssegregation är till och med mindre 
dokumenterad än det som handlar om rekryteringsprocessen. När det gäller tilldelning av 
forskningspengar finns ingen statistiskt säkerställd skillnad. Ändå erhåller män som regel 
något högre stipendier, och betydliga klyftor kan ses inom särskilda områden i vissa länder. 
Det är dock det mycket låga antalet ansökningar som sänds iväg av kvinnor inom exempelvis 
teknik som är en mer begränsande faktor. Avslutningsvis kan man, för att ge ett exempel på 
en könssegregerad arbetsmiljö citera följande: ”Att bli tagen för en ingenjör är att se ut som 
en ingenjör, prata som en ingenjör, och agera som en ingenjör. På de flesta arbetsplatser 
innebär detta att se ut som, prata som, och agera som en man”1 – och detta gäller än.

Resultatet pekar på en mängd åtgärder som kan vidtas för att utöka andelen kvinnor inom 
naturvetenskap och teknik, på alla vetenskapliga nivåer. 

Bland dessa är:

Att sätta in intensivåtgärder för att främja kvinnors karriärer inom forskning.

Verka för integrering av ett jämställdhetsperspektiv i EU och i nationella program.

                                               
1 Robinson J. G. och J. S. McIlwee (1991), ”Men, Women and the Culture of Engineering”, The Sociological 
Quarterly, 32: 4006.
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Utveckla karriärmöjligheter inom vetenskaplig forskning för kvinnliga och manliga sökanden, 
både inom det akademiska och det icke-akademiska forskningsfältet.

Inrätta ett tvärvetenskapligt program för att utveckla och förbereda för arbete i 
forskningscentrum.

Tillhandahålla avancerade program för personal med ledande vetenskapliga befattningar, där 
ämnen som tvärvetenskaplig och interkulturell kommunikation, jämställdhetskompetens, 
ledarkompetens inom vetenskap och coachning/undervisningskompetens, mentorkompetens 
osv. ingår.
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