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Abstract 

Uppsatsen undersöker attityder och erfarenheter av jämställdhet kopplat till kön bland kvinno-

identifierade studenter inom en teknisk utbildning. Genom kvalitativ intervjumetod och en 

tematisk analysmetod visar intervjudeltagarna på en manligt dominerad kultur i form av språk 

och praktiker samt mönster av homosocialt beteende. Grundat i organisationsteori och teori 

kring heterosocialitet visar studien på olika strategier och förhållningssätt som tjejer på 

utbildningen kan ta sig an i form av heterosocialt beteende, tystnad, anpassning men även 

bejakande av kvinnliga sammanslutningar, motstånd och ifrågasättningar. Erfarenheterna som 

uppsatsen grundar sig på visar även på mönster av olika normer kopplat till kön som studenterna 

möter och därmed måste förhålla sig till. Utifrån socialpsykologins teorier om begreppen roll 

och identitet belyser uppsatsens analys hur olika rollinträdesprocesser möjliggörs eller 

begränsas beroende på de rådande normerna. Uppsatsens resultat visar hur jämställdhetsarbete 

har potential för förändring men att kultur och dominerande handlingsmönster är djupt 

cementerade och speglar samhällets normer. I förhållande till idén om normativ jämställdhet 

påvisar uppsatsens diskussion dock potential för normbrytande processer. I förhållande till de 

rådande normerna belyser uppsatsen en möjlighet för normkritiskt pedagogik för att föra arbetet 

framåt. Baserat på uppsatsens slutsatser, diskussion, samt vidare forskningsområden råder goda 

möjligheter för KTH:s vidare jämställdhetsarbete.  
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1. Inledning  

”I november 2016 presenterade regeringen två nya jämställdhetspolitiska delmål för jämställd 

utbildning och jämställd hälsa.” (Regeringskansliet, 2017). Syftet med delmålen är att skapa 

fokusområden inom regeringens jämställdhetspolitiska arbete och agera kompletterande till de 

tidigare målen om jämn fördelning av makt och inflytande, fördelning av obetalt hemarbete, 

och ekonomisk jämställdhet samt upphörandet av mäns våld mot kvinnor (Regeringskansliet, 

2017). De tidiga politiska delmålen etablerade före de nya 2016 genomsyrar KTH:s 

jämställdhetspolicy ”Ett KTH för alla – studier och arbete på lika villkor”. Inom dokumente t 

anser jag att en idealbild träder fram bestående av inkludering, stark ”vi-känsla”, studenter och 

personal med kunskaper inom mångfald- och jämställdhetsarbete, rekrytering av ”de bästa”, 

lyhördhet gentemot studenter med hänsyn till deras behov i studier och utveckling, samt att 

”genom jämställdhet och mångfald öka kvaliteten i KTH:s utbildning och forskning” (Kungliga 

Tekniska Högskolan, 2003). Jag läser dessa skimrande ord med välklingande formuleringar om 

ett fantastiskt lärosäte förankrat i jämställdhet och mångfald där kreativa utvecklingsprocesser 

för ny teknik och forskning kan frodas. Andelen kvinnor och män som studerade 

civilingenjörsprogrammet vid KTH höstterminen 2016 redovisades att vara 31,7 % respektive 

68,3 % (Universitetskanslersämbetet, 2017). Inom Maskinteknik är andelen kvinnor mellan 15 

– 30 % beroende på år enligt programansvarige. Det synliga policydokumentet och regeringens 

mål behöver dock inte nödvändigtvis vara lika med verklighet utan snarare likställd med utopi 

och den idealbild av vad KTH vill stå för (och även arbetar för genom de mål som framställs i 

verksamhetsplanen). Det som händer med den enskilda studentens, lärarens eller forskarens 

upplevelse riskerar bli en del av det osynliga; bortom jämställdhetspolicy och delmål. Hur erfar 

den enskilda studenten, inom 15 – 30 % andelen kvinnor på Maskinteknikprogrammet, 

jämställdheten och ”vi-känslan” som policydokumentet och delmålen vill främja?  

Detta år, 2017, utlyste KTH:s Maskinteknikprogram en önskan till institutionen för etnologi, 

religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet att få ett utomstående 

perspektiv på Maskinteknikprogrammets nya jämställdhetsmoment. Detta utomstående 

perspektiv kom jag att bidra med. Jag såg en möjlighet till att praktiskt bidra och jag ansåg 

ämnet vara viktigt och spännande. 

 

1.1 KTH:s jämställdhetssatsning på Maskinteknik 

Inom Maskinteknikprogrammet på KTH introducerade ledningen ett jämställdhetsmoment 

höstterminen 2016. Jämställdhetssatsningen grundade sig i ett lärarkollegium då samtliga lärare 
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på maskinprogrammet deltog i en konferens där jämställdhet stod på agendan. De ansvariga 

studenterna för jämställdhetsfrågor inom Maskinteknikprogrammet antog arbetet med att vidare 

utforma vad som skulle kunna vara ett begynnande jämställdhetsarbete inom programmet. 

Processen innebar införandet av ett nytt moment, som jag kommer kalla jämställdhetsmomentet 

(J-momentet), som skulle innebära tre föreläsningar, en inlämningsuppgift i reflekterande syfte, 

och ett seminarium med samtal i fokus. Kursansvariga införde J-momentet i kursen 

”Introduktion till Maskinteknik” som samtliga första-års studenter går inom 

Maskinteknikprogrammet. Utöver J-momentet ingick även ett kortare projekt där grupper 

skulle planera, programmera och bygga en robot, samt skriva en rapport.  

En av föreläsningarna handlade om grundorientering bland begrepp såsom genussystemet, 

intersektionalitet, och mångfald, samt teori kopplade till jämställdhetsarbete och genus. 

Perspektiv på dessa begrepp belystes av föreläsarna genom att visa på skillnad mellan 

begreppen, hur problemet uttrycks rent materiellt, samt en stor mängd statistik kring ämnet. 

Som grundläggande jämställdhetsintroduktion berörde föreläsarna skillnader mellan kvalitativ 

och kvantitativ jämställdhet, samt vad jämställdhet betyder i det politiska sammanhanget. En 

annan föreläsning berörde ämnet genus och teknik, samt hur forskning och teknikutveckling 

påverkas av samhället i form av normer och föreställningar som tar sig uttryck som naturliga 

eller självklara. Den sista föreläsningen tog upp ämnet genus och organisation. Den berörde 

kultur och struktur kopplat till kön och genussystemet. Föreläsningen tog upp problem såsom 

inkludering och exkludering, argument för jämställdhet samt ett fåtal metoder för att praktiskt 

arbeta med frågan. Den berörde även frågan om motstånd samt hur det kan te sig. I 

seminarieuppgiften ingick det att svara på frågor som: ”Varför valde du att studera på 

maskinprogrammet? Vad var det som lockade? Vem hade du pratat med? Maskinteknik är ett 

mansdominerat område. Vad tänker du om det? Vad tar du med dig från föreläsningarna till 

dina egna framtida studier? Vilka var de två viktigaste poängerna? Reflektera om gruppens 

arbete i termer av gruppdynamik och genus!”. Uppgiftens syfte var att studenterna skulle 

reflektera aktivt kring vissa frågor som de sedan skulle samtala om i seminarium.  

Som avslutande seminarium delades samtliga klasser upp i mindre samtalsgrupper. Syftet med 

seminariet var att uppmuntra ett nytt perspektiv för studenterna att bära med sig till vidare 

studier och att de skulle öva på aktiv reflektion och delande av tankar och idéer som delaktiga 

i läroprocessen. För att skapa ett mindre laddat klimat samtalade grupperna men fick varken 

diskutera eller debattera. Varje person i de mindre grupperna om fem skulle komma till tals och 

en assistent hade till uppgift att hjälpa till i grupperna, samt ha ett övergripande ansvar för 
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samtalen. Varje seminariegrupp hade cirka två timmar för samtal och i slutändan erhöll 

organisatörerna för momentet skriftlig feedback i form av post-it-lappar. 139 kommentarer 

samlades in av ansvariga. Mottagandet av momentet landade i vad jag kommer kalla motstånd 

och väl-mottagande. Motståndet bestod av den skriftliga feedbacken där 7 % av lapparna visade 

att momentet var onödigt eller tjatigt men det huvudsakliga motståndet hittades på internet där 

en student publicerat ett blogginlägg angående momentet på en antifeministisk blogg.1 

Blogginlägget länkades även i den antifeministiska Facebookgruppen ”Vita Kränkta Kvinnor”. 

Uttryckt i ironisk ton påvisar blogginläggets åsikter om momentet som onödigt och icke-

relevant, samt ett starkt motstånd mot Anna Wahl som är forskare inom genus och organisation 

vid KTH samt drivande i jämställdhetsfrågor och aktivt stöd för J-momentets utarbetande. Väl-

mottagandet var studenternas insamlade post-it-lapparna där 63 % av lapparna visade att 

momentet var odelat positivt och ord som ”viktigt”, ”lärorikt”, och ”intressant” uttrycktes. 2 

Även i mitt samtal med en assistent och en anordnande ansåg de momentet som lyckat och 

givande. 

Baserat på erfarenheten av att själv studera inom det naturvetenskapliga ämnet biologi, som 

traditionellt domineras av män och utgår från normativa kunskapsprocesser anser jag det 

väsentligt att uppmuntra jämställdhetsarbeten som J-momentet. Könsfördelningen inom 

biologiämnen på grundnivå skiljer sig dock från den inom de tekniska områdena3, så mina 

erfarenheter är inte densamma som intervjudeltagarnas. Dock ser jag stor vikt i att lyfta de 

erfarenheter och upplevelser som kvinnor har inom en mansdominerad utbildning. Grundat i J-

momentet inom KTH:s Maskinteknikprogram, den statistik som påvisar kvinnor som 

minoritetsgrupp inom civilingenjörsutbildningen och den grundläggande rättigheten att existera 

i studielivet och arbetslivet på lika villkor, ser jag det därmed intressant och dagsaktuellt att 

undersöka kvinnligt självidentifierade studenters attityder och erfarenheter av jämställdhet 

kopplat till kön samt att undersöka hur de själva positionerar sig och förhåller sig till den 

kvinnoidentifikationen.   

 

                                                             
1 https://toklandet.wordpress.com/2016/10/08/maskinteknik-pa-kth/ 
2 Denna information har samlats från momentets organisatörer som sammanställde feedbacken från post-it-lapparna. Dock 

ska inte detta resultat tolkas som personcentrerat, både en negativ och en positiv lapp skulle kunna varit skrivna av samma 
person.  
3 Exempelvis 
http://statistik.uka.se/4.5d85793915901d205f965eac.html?action=resultat&origin=/statistiksidor/jamstalldhet.html&retur

nToParentOnChange=on 
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1.2 Disposition 

Uppsatsens disposition är som följande; först introducerar jag läsaren för syfte och 

frågeställningar grundat i ovannämnda J-momentet. I avsnittet som följer, avsnitt tre, 

introducerar jag uppsatsens metod och material som beskriver kvalitativ djupintervju som 

insamlingsmetod samt en tematisk analys. Avsnitt fyra belyser uppsatsens begränsningar och 

avgränsningar. Avsnitt fem presenterar forskningsfältets tidigare forskning med fokus kring 

könsmärkt arbete i hänsyn till mansdominerade yrken, teknik och kön, samt 

jämställdhetsarbete. Därefter redogör jag för uppsatsens teori genom vilken det framarbetade 

materialet kommer att analyseras utifrån. Teorin som introduceras består av genusvetenskaplig 

organisationsteori, teori om jämställdhetsarbete samt socialpsykologisk teori om roll och 

identitet. Avsnitt sju innehåller analysen som jag har uppdelat i tre delavsnitt fokuserade på den 

manligt dominerade kulturen, heterosociala mönster, normer om att vara kvinna på 

Maskinteknik samt känslor som rambrott. Samtliga teman i analysen är empiriska, då de utgår 

från intervjudeltagarnas erfarenheter och upplevelser och sammankopplas med teoretiskt 

underlag från avsnitt fem. Slutligen möter läsaren avsnitt åtta som presenterar en avslutande 

diskussion och exempel på vidare forskningsområden. Avsnitt nio innefattar en referenslista 

och avsnitt tio medför bilagor kopplade till intervjumetoden. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka attityder och erfarenheter av jämställdhet kopplat till 

kön bland studenter som identifierar sig som kvinnor på KTH:s Maskinteknikutbildning samt 

undersöka hur de förhåller sig till sin position som kvinna inom en mansdominerad utbildning. 

Grundat i samtal med studenter om det jämställdhetsmoment som KTH:s maskinprogram infört 

inom programmet kommer jag beröra teman som kön kopplat till roll och identitet samt strategi. 

Baserat på en intervjustudie med kvinnoidentifierade studenter och genom genusvetenskaplig 

organisationsteori och socialpsykologi kommer jag närma mig uppsatsens syfte genom dessa 

frågeställningar:  

 Hur ser studenterna på sin miljö på KTH i relation till sin position som kvinna?  

 Hur förhåller sig studenterna till den miljön, finns det några strategier? 

 Vad kan jämställdhet betyda för studenterna? 
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3. Metod och material 

I denna del kommer jag beskriva uppsatsens material och metod. Först förklarar jag det 

kvalitativa metodvalet. Efter förklarar jag insamlingsprocessen och urval av materialet. 

Därefter får läsaren ta del av analysmetoden samt en avslutande diskussion av de etiska  

överväganden som processen berörts av. Valet av metod och material grundar sig i uppsatsens 

syfte att undersöka jämställdhetsmomentet på KTH:s civilingenjörsprogram Maskinteknik. Då 

jag ämnar att undersöka de kvinnliga studenternas erfarenheter och attityder kring kön och 

jämställdhet lämpar sig kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod.  

Steinar Kvale och Svend Brinkman, historiskt verksamma inom det kvalitativa 

forskningsområdet, har berättat hur den kvalitativa forskningstraditionen går långt tillbaka och 

kan grunda sig i olika filosofiska inriktningar gällande kunskapssyn (2014, s. 27). Till skillnad 

från en kvantitativ metodologi som genererar kvantifierbar data som analyseras i 

generaliserande termer, avser den kvalitativa forskningen att undersöka kulturella betingelser, 

situerade handlingar och attityder (Ibid, 28). Min studie tar avstamp i en kombination av en 

fenomenologisk och hermeneutisk kunskapssyn (Kvale & Brinkman 2014, s. 68). Det betyder 

att uppsatsen är förankrad i traditionen av att undersöka personers livsvärld utifrån erfarenheter , 

känslor och upplevelser, men med en förståelse av att intervjuprocessen är ett görande bör dess 

resultat läsas som situerad kunskap (Ibid, s. 46, 67). Det material genererat i intervjuerna ska 

därmed inte användas som generaliserbart utan snarare ge en indikation på hur verkligheten 

upplevs och – eller kan tolkas. Jag förhåller mig inte till intervjumetoden som ett mekaniskt 

följande av regler, utan lägger tyngd i kunskapsproduktionen som sker i samspelet mellan 

intervjuare och intervjudeltagare (Kvale & Brinkman 2014, s.85).  

 

3.1 Material och urval 

Mitt material består av transkriberade intervjuinspelningar från fyra djupintervjuer. Eftersom 

mitt syfte består av att undersöka studentperspektivet av jämställdhetsmomentet var urvalet 

begränsat till studenter som gick kursen introduktion till Maskinteknik hösten 2016. 

Urvalsprocessen grundades i kontakterna på KTH4 som förde vidare en intervjuinbjudan till 

förstaårsstudenterna med hjälp av studenternas interna Facebookgrupper (se bilaga A). I den 

begynnande uppsatsprocessen var jag öppen för samtliga studenters deltagande, men i 

kontaktprocessen var det enbart kvinnoidentifierade personer som hörde av sig, därför 

                                                             
4 Programansvarig och jämställdhetssamordnare vårterminen 2016 
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reviderade jag den ursprungliga undersökningen till att enbart fokusera på studenter som 

identifierar sig som kvinnor. Trots denna revidering anser jag att uppsatsen fortfarande bär ett 

väsentligt och intressant fokus inom forskningsfältet då den lyfter en minoritetsgruppering inom 

en mansdominerad utbildning och bidrar till det vetenskapliga samtalet om genus och teknik.   

Mötena mellan intervjuare och deltagare varade mellan en och två timmar och hölls i olika 

grupprum på KTH och Stockholms Universitet. Då studien faller under den kvalitativa ramen 

är urvalet strategiskt, det vill säga att deltagarna är valda baserat på deras förmåga att tala och 

reflektera kring ett givet ämne (Tjora 2010, s.112). I och med att kontakt var på 

intervjupersonens initiativ och deras deltagande var frivilligt ansåg jag mig bedöma att någon 

form av intresse låg till grund för deltagandet, vilket samtliga intervjupersoner instämde i.  

De fyra deltagarna väljer jag att kalla M, T, S, och F. Detta val kan verka avhumaniserande men 

i åtanke med vilka förväntningar och stereotyper som framträder i samband med fingerade 

namn väljer jag att avstå det. Min uppsats ämnar att undersöka kön som kategori och inte andra 

aspekter (trots att andra aspekter på grund av kategoriseringar påverkar och spelar roll i 

samhället) och namn kan anspela på mycket annat. Trots samtliga deltagares gemensamma 

nämnare som förstaårs studenter på KTH:s Maskinteknikprogram som identifierar sig som 

kvinnor, har alla olika bakgrunder och olika erfarenheter som tyvärr inte har utrymme att 

diskuteras i denna uppsats. Som skrivet påverkar självklart andra aspekter på grund av 

kategorier såsom klass, ras, etnicitet och vidare, dock väljer jag att inte presentera sådana 

faktorer här då det kan riskera deltagarnas anonymitet men även på grund av att kön och 

förhållande till jämställdhet ligger som bas till uppsatsens syfte. Jag såg exempelvis på hur 

faktorer såsom klass, vithetsnorm, sexualitet och kroppslig funktionalitet skulle kunna 

undersökas vidare i framtida forskning. Bokstäverna M, T, S och F har ingen koppling till 

intervjudeltagarna. 

 

3.2 Tematisk analysmetod 

För att kunna bearbeta materialet från intervjuerna måste en epistemologisk ståndpunkt 

etableras. I denna uppsats ser jag kunskap som något producerat i samspel mellan subjekt 

(Kvale & Brinkman 2014, s.71-72). I det interaktiva samspelet som intervjuprocessen mellan 

mig och samtliga intervjupersoner innebar ser jag att olika kunskapsproduktioner har skett i 

olika kontexter. Därför är ingen data allmängiltig eller generaliserbar, utan ska läsas som en 

indikation. I arbetet med mitt material har jag valt att fokusera på tematiseringar baserade på 
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omläsningar. Den första läsningen skedde i samband med själva intervjusituationen då jag, som 

intervjuare, och intervjudeltagarna stiuerade kunskapsproduktion. I detta första skede inträffade 

vad jag vill kalla för den första läsning där mina frågor och följdfrågor var närvarande i att 

skapa de första tematiska grundpelarna till resterande läsningar. Den andra läsningen skapade 

de första tematiseringarna som vidare läsningar bunden till teori kom att grunda sig i. Den andra 

läsningen tog plats i transkriberingssituationen, då verbalt språk tolkas till skrivet språk. I 

enlighet med Kvale & Brinkman (2014, s. 217/218) är det viktigt att se till 

transkriberingsprocessen som ett transformativt arbete inom olika diskursiva praktiker, samt ett 

tillfälle då en rad tolkningar och beslut fattas. Utifrån den andra omläsningen etablerades tre 

tematiska utgångspunkter, nämligen strategi i val av umgängeskrets, normer om vad det innebär 

att vara kvinna i utbildningen, och vad som kan anses vara jämställdhet. Utifrån dessa teman 

gjordes en tredje omläsning i samspel med de teorier som presenteras i avsnitt sex. Denna 

omläsning resulterade i de tematiska uppdelningarna som kommer att presenteras i analysen, 

nämligen mansdominerad kultur, homosocialitet och heterosociala strategier, normer om att 

vara kvinna inom utbildningen som intervjudeltagarna förhåller sig till, samt känslor som 

rambrott.  

 

3.3 Etiska överväganden 

Intervjumetoden betyder alltid en rad etiska överväganden rörande intervjupersonernas 

integritet i samspel med det vetenskapliga arbetet. Jag har arbetat utifrån Vetenskapsrådets 

etiska riktlinjer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2017). Samtliga informanter 

fick på förhand information om deras deltagande samt hur hantering av material skulle ske (se 

bilaga B). Vid intervjutillfället godkändes villkoren för deras deltagande muntligt under 

inspelning. En genomläsning och möjlighet till eventuell korrigering av känsliga avsnitt eller 

material med risk att äventyra personens anonymitet erbjöds även innan slutlig inlämning. För 

att upprätthålla intervjupersonernas konfidentialitet och anonymitet har uppsatsarbetet 

genomsyrats med ett kritiskt förhållningssätt till materialbearbetningen och den analytiska 

metodologin i enlighet med Kvale  & Brinkman (2014, s. 105). 

"Intervjuer består inte av förkroppsligade intellekt som möter varandra, utan av personer med 

en enhet av kropp och medvetande som interagerar med varandra. Och kroppar är aldrig 

neutrala, utan bär alla könets, rasens och klassens tecken." (Kvale & Brinkman 2014, s.131). 

Min position som genusvetare samt kroppsliga faktorer kan ha påverkat i olika maktaspekter.  

Med citatet ovan som grund är det väsentligt att uppsatsen innehåller en kontinuerlig reflexivitet 
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om uppsatsförfattarens position men även, i detta fall, uppsatsens initiativ. Det var 

Maskinteknikprogrammets ansvarige och dess jämstställdhetssamordnare som initierade 

kontakt med genusstudenter vid Stockholms universitet om att skriva ett arbete. Deras syfte i 

inbjudan var att granska deras jämställdhetssatsning från ett annat perspektiv samt undersöka 

vilka framtidsmöjligheter för utveckling som kan erhållas och eventuellt skapa ett underlag för 

detta påtänkta framtidsarbete. Detta kan påverka uppsatsarbetet i eventuella tolkningar och 

teoretiseringar. Jag avslutar detta metodavsnitt med citat av Svetlana Aleksijevitj, 

nobelpristagare i litteratur, som även speglar mitt förhållningssätt till mina transkriberingar och 

denna uppsats situerade kunskapsprocess: "Dokument är levande varelser, de ändrar sig och 

vacklar tillsammans med oss, ur dem kan man oavlåtligt få ut någonting. Ständigt något nytt, 

som är oundgängligt just nu. I denna minut." (2012, s.18). 

 

3 Avgränsningar 

Denna uppsats fokuseras på kön och dess betydelse för kvinnor inom en mansdominerad 

utbildning där jämställdhetsbegreppet introduceras. Begreppet kön kommer hanteras i enlighet 

med Judith Butler (2006[1999], s. 10) som socialt konstruerat. Trots begreppets flexibilitet 

begränsar och cementerar samhällets normer och rådande diskurser dess olika betydelser. I 

enlighet med Holgersson et. al (2011) kommer därmed annan forskning och andra fenomen 

beskrivas och tolkas utifrån samma positionering, det vill säga utifrån förståelse av kön. Jag 

påstår mig inte göra anspråk på att kön eller genus är överordnat eller underordnat andra 

eventuella kategoriseringar. Faktorer som ras, sexualitet, ålder, etnicitet, etc. borde ses som 

faktorer i personers upplevelse och erfarenhet av just jämställdhet och kön (de los Reyes, 

Molina & Mulinari 2003). På grund av denna uppsats rådande tidsram har jag dock valt att 

begränsa mig till att fokusera på kön och gruppen kvinnor inom Maskinteknikutbildningen på 

KTH. Vidare grundat i Donna Haraways förståelse av vikten av situerade kunskaper (Haraway, 

1988) ställer jag mig inte utanför produktionen av kön och ansvarar för den kunskapsproduktion 

som jag är delaktig i och förhåller mig till mina intervjudeltagare som samskapande i dessa 

processer. Jag ser även begränsningarna och riskerna i att tala kring kön utifrån de binära 

premisser som uppsatsen grundar sig i. Premisserna är inte något som reflekterar varken mina 

åsikter eller ska spegla något som ”naturligt”. En bör snarare se den binära bild av kön som 

reproduceras i denna uppsats som ett speglande av samhällets trångsynthet och bundenhet till 

normativa bilder av kön, där icke-binära faller utanför ramen. 
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4 Tidigare forskning 

I denna del av uppsatsen kommer tidigare forskning inom ämnet presenteras. Forskning om 

teknik och genus är inte något nytt. I över 30 år har forskning och teoretiseringar kring hur kön 

och teknik sammankopplas framförts inom det vetenskapliga samtalet (Berner 2003, s.147).5 

Eftersom att samtalet har förts under en lång tid och mitt arbete är situerat inom den svenska 

kontexten år 2017 väljer jag att fokusera på nyare publicerade verk inriktat på ämnen som berör 

genus och teknik, könsmärkt arbete, kvinnor inom civilingenjörsbranschen och 

förändringsarbete i hänsyn till jämställdhet. Mina avgränsningar inom tidigare forskning 

kommer att innefatta Boel Berner, Anna Wahl, Pia Höök, Charlotte Holgersson, och Johanna 

Kumlin som representanter för den svenska kontexten. Valet av dessa grundar sig i orientering 

inom forskningsområdet där dessa namn visat sig väldigt närvarande. För att manövrera sig 

utanför den svenska kontexten presenteras även forskning inom uppsatsens ämne av Phiona 

Martin och Antoni Barnard, situerade i en Sydafrikansk kontext.  

En ständigt närvarande forskare inom ämnet som rör kvinnor och teknik är forskaren Boel 

Berner. I Vem tillhör tekniken?(2003) tar sig nio författare an temat teknik och genus utifrån 

olika perspektiv. Syftet med boken är att sammanfoga en del av den stora mängden forskning 

inom ämnet och skapa ett underlag för vidare diskussion och vidare forskning i både likspårig 

och motsatt riktning. Ytterligare syfte med boken är att påvisa att och hur tekniken är manligt 

kodad och präglad. Här presenteras betydelsefulla texter för denna uppsats, nämligen teoretisk 

och feministisk praktik kring genus och kön samt kvinnor i den mansdominerade teknikvärlden 

i skola, på universitet, i yrkeslivet och forskarvärlden. Boken påvisar hur det existerar en 

symbolisk anknytning mellan män och teknik samt hur relationen mellan dessa två infinner sig 

inom strukturer, symboler och även identitetsskapande (Berner 2003, s.25). Vidare påvisas även 

hur dikotomier såsom exempelvis mjukt/hårt, abstrakt/konkret och vidare får konsekvenser i 

tänkande och beteende hos alla kön som segregerar ännu mer (Ibid, s. 34). Vidare visar boken 

hur ingenjörsutbildningen inte är könsneutral samt hur många kvinnor inom utbildningen 

beskrivit den som lite obekväm eller hur de inte passade in (Ibid, s.148/153).  

I studien ”Women persisting in the engineering profession: The role of the ideal self and 

engagement” ur boken Women in STEM Careers (Stratton 2014) undersöker Kathleen Buse och 

Diana Bilimoria, verksamma inom fältet organisation, ledarskap och förändringsarbete, vilka 

                                                             
5 Ett axplock namn är Wendy Faulkner, Moira von Wright, Cynthia Cockburn, Sally Hacker, Ulf Mellström, 
Elisabeth Sundin, Sue Rosser.  
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faktorer som påverkat kvinnor inom ingenjörsbranschen att antingen fortsätta inom samma yrke 

eller byta arbetssyssla. Utifrån intervjuer med 21 kvinnor med en ingenjörsexamen erhåller de 

resultatet som visade på att faktorer som påverkat huruvida kvinnorna har stannat i yrket. 

Identitet, hur kvinnorna identifierade sig själva som ingenjörer, var viktigt. Effektivitet, 

huruvida arbetssysslor var associerade med känsla av självorsakad effektivitet eller med 

osäkerhet, förvirring och tvivel, var faktorer som påverkade (Stratton 2014, s. 24/25). Även 

mening, syfte, utmaning och att känna sig värderad i sitt arbete redogjordes för som grunder till 

skilda vägar bland de intervjuade. Intervjuade som stannat inom yrket såg dessa som 

anledningar att stanna och uppskatta sitt yrkesval (Stratton 2014, s. 29). Utifrån resultaten tog 

författarna fram ett förslag till en hypotes utifrån vilken det går att arbeta vidare ifrån för att 

engagera fler kvinnor inom yrket samt få dem att stanna. 

Charlotte Holgersson, Pia Höök och Anna Wahl presenterar i samma bok sin artikel ”Women 

as power resources: Putting theory into practice” (2014). Texten redovisar ett forskningsprojekt 

sammanställt för att undersöka hur genusvetenskaplig teori kan skapa förändring i praktiken 

inom organisationer. Grundat i genusvetenskaplig teori vänder sig författarna till kvinnor som 

en kraftresurs i sitt arbete. Inom studien deltog anställda från två organisationer och ett tekniskt 

lärosäte, där kvinnoseparatistiska forum startades upp för att generera och utarbeta en praktisk 

implementering av förändringsarbete kopplat till jämställdhet. Studien visade sig ge goda 

resultat där projektet utmynnades i att se på förändring som ”små vinster” snarare än 

revolutionerande reformer. Det strategiska valet av deltagare var delaktigt i det lyckade 

resultatet där kvinnorna innehade högre yrkespositioner som även påverkade deras makt i 

implementeringsstadiet (Holgersson 2014, s.141/142). Arbetet utmynnade även i sex punkter 

av lärdomar: Genusteori hjälpte projektet. Kritiska perspektiv och reflexivitet genomgående 

hjälpte initiativtagandet. Frustration och ilska avfärdades inte utan brukades som fördel i 

förändringsarbetet. I och med samtliga delar av arbetet implementerades grundidén för 

projektet, nämligen kvinnor som en resurskraft för förändringsarbete. I studien användes 

olikheter och erfarenheter från två olika organisationer. Detta var givande för deltagarna men 

orsakade vissa svårigheter för projektledarna. En kontinuerlig öppenhet för förändring under 

projektets gång var både utmanande och fruktbart (Holgersson 2014, s. 142/143).  

Johanna Kumlin undersöker yrkesmässig könssegregering i sin avhandling Disentangling Sex 

Segregation – studies on the roots and routes of labour market sex segregation (2007). Kumlin 

understryker att det finns samband mellan verksammas byte av yrke och förstärkande av 

yrkesmässig könssegregering. Forskningen visar även på att kvinnor inom manligt dominerade 
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yrken tenderar att byta till kvinnodominerade yrken medan män inom manligt dominerade 

yrken tenderar att byta till andra manligt dominerade yrken (Kumlin 2007, s.35). När det 

handlar om lågstatusgrupper som kvinnor som tar sig in i manligt dominerade yrken kan män 

komma att exkludera kvinnor för att upprätthålla status i yrket eller minska konkurrens och 

samtidigt är yrken i sig markerade av vad som är och inte är lämpligt yrke för kvinnor respektive 

män, och den sammansättningen av kön som hittas inom yrkeskåren signalerar dessa 

markeringar (Kumlin 2007, s. 8). Studier har även visat att arbetsplatser, där det existerar en 

underrepresenterad sex-atypisk grupp, kan skapa visst korrigerande beteende. 

Beteendeförändringen hittas både hos minoritets- och majoritetsgrupperingar och kan bestå av 

diskriminering men även interagerande personer sinsemellan som i slutändan ökar 

benägenheten för det underrepresenterade könet att välja att lämna arbetsplatsen (Kumlin 2007, 

s. 9).  

Artikeln ”The experience of women in male-dominated occupations: A constructivist grounded 

theory inquiry” (Martin & Barnard 2013) erbjuder en utomeuropeisk forskningskontext och 

ytterligare perspektiv inom ämnet teknik och kvinnor. Baserat på en konstruktivistisk teoretisk 

grund undersöktes fem kvinnors erfarenheter av att arbeta inom ingenjörsyrket som ett manligt 

dominerad. I och med belysandet av eventuella svårigheter eller hinder som kvinnorna erfor 

belystes även deras strategier och förhållanden till att fortsätta inom branschen. Studiens 

resultat påvisade att organisatoriska praktiker och faktorer upprätthåller könsdiskriminering och 

att kvinnors fysiska kroppsliga identiteter hindrade dem inom arbetet. Utifrån dessa fynd kunde 

forskarna utvinna tre strategier som kvinnorna redogjorde för, nämligen att använda det 

kvinnliga och feminina som styrka, anpassa sig till det manligt karakteristiska eller att skapa en 

form av mentorskap (Martin & Barnard 2013, s.6).  

Sammanfattningsvis vill jag lyfta att en stor mängd tidigare forskning har bidragit till att lyfta 

teknikens värld som mansdominerad i både struktur, utveckling och kultur, samt hur könskodat 

beteende och praktiker genomsyrar både skola, yrke och akademin. Vidare har jag lyft att 

forskning visat på hur kvinnor och män har olika möjligheter eller begränsningar som gör att 

kvinnor inom ingenjörsyrket skapar strategier för att klara sig bättre eller bara klara sig 

överhuvudtaget. Genom tidigare forskning har jag även visat på hur genusvetenskaplig teori 

och separatistiska nätverk kan främja ett förändringsarbete inom organisationer. Den 

presenterade tidigare forskningen kopplar starkt an till den teori som kommer att presenteras då 

dessa berör organisationsteori med fokus på kön och strategi, jämställdhetsarbete samt 

möjligheter och begränsningar i samband med identitet.  
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5 Teori 

I denna del kommer uppsatsens teori presenteras. Inledande presenterar jag Lena Martinssons 

text om normativ jämställdhet och intersektionella perspektiv på arbetslivet taget ur statens 

offentliga utredningar 2014:34. Vidare beskrivs en förklaringsmodell av Rosabeth Moss Kanter 

som förklarar kvinnor och mäns situation inom organisation. Ytterligare introduceras 

socialpsykologiska teorier om begreppen roll och identitet. Avrundande beskrivs och 

presenteras teori kopplat till kön med fokus på begrepp som heterosocialitet och homosocialitet 

inom organisation.  Slutligen förs en kritisk reflektion kring teori.  

 

6.1 Jämställdhetsarbete som normativitet 

Inom en jämställdhetsdiskurs blir idén om jämställdhet och vad det kan innebära väsentligt att 

undersöka. Jämställdhetsnormen (jämställdhet som normativ princip) existerar som 

omskapande inom både överordning och exkludering i arbetslivet. ”En annan parallell 

beskrivning av jämställdhet är att det är en norm som är med om att skapa samhället och göra 

kategorier och därmed föreställningar om människor och hur de ska bete sig och agera på 

arbetsplatser, skola, hem och fritidsliv.” (SOU 2014:34, s. 247). Kunskapen om vad 

jämställdhet innebär är skapade och reproducerade inom både vardagliga kontexter och 

politiska makt-slutna kontexter (SOU 2014:34, s.250).  

Enligt Holgersson et. al (2011, s.217) kan det urskiljas olika strategier i relation till när 

jämställdhetsarbetesinsatser införs inom organisationer varutav denna uppsats tar upp en, 

nämligen omvärldstrategi. En omvärldsstrategi innebär ett förhållningssätt där könsordningen 

är synlig och under all kritik, och där maktperspektivet är absolut nödvändigt för en 

jämställdhetsanalys. Hur och vem som talar om jämställdhet påverkar också i förlängningen 

vilka åtgärder som möjliggörs eller begränsas (Holgersson et. al 2011, s.202). I tidigare 

litteratur om kvinnliga chefers situation anges råd att anpassa sig till den dominerande 

diskursen; avvikande från normer bör acceptera och internalisera de redan etablerade 

värderingarna i hänsyn till exempel klädsel, beteenden, tankar och språk (Holgersson et. al 

2011, s.112). Här kan en se till den feministiska diskursen som ett potentiellt motstånd där 

språket kan öppna upp för andra erfarenheter utifrån annat än den manliga referensramen 

(Holgersson et. al 2011, s. 112). Jag skulle även vilja presentera normkritisk pedagogik som en 

potentiell möjlighet för att öppna upp J-momentets utveckling. Om jämställdhetsinsatser 

orsakar motstånd och kan upplevas laddat kan en omvändning till ett normkritiskt perspektiv 
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eventuellt erbjuda andra möjligheter. I normkritiks pedagogik ingår det att vända fokus från de 

som inte ingår i rådande normerna till normerna i sig samt hur de produceras och upprätthålls 

(Bromseth & Darj red. 2010, s.135-152). Den normkritiska pedagogiken innefattar även att i 

självreflektion och medvetenhet undvika skillnadsskapande praktiker som reproducerar 

normativa föreställningar (Ibid, s. 71).  

För att undersöka jämställdhetsdiskursen som råder på KTH kan det vara fruktbart att se till 

eventuella strategier som kvinnor kan ta till för att både vara och klara sig i sådana miljöer. I 

Carin Holmbergs Det kallas manshat (2003) lyfter hon olika förhållningssätt som kvinnor kan 

inta i relation till mäns makt. Holmberg förtydligar att det inte är en typ av kvinna som beskrivs, 

utan att en och samma kvinna kan inta samtliga av dessa positioner. Det första förhållningssättet 

som uppsatsen kommer att beröra innebär en inställning till kön som icke-väsentligt. Istället 

står individen i fokus och om en person exempelvis inte får anställning eller blir bortvald hittas 

anledningarna i brist på kvalifikationer och kompetens som grund till detta, inte i kön 

(Holmberg 2003, s. 115). Det andra förhållningssättet innebär ett aktivt bejakande av kvinnor 

och ett starkt främjande av kvinnliga relationer och allianser, som ska agera i maktutjämnande 

syften (Holmberg 2003, s. 119). 

Rosabeth Moss Kanter, amerikansk sociolog verksam inom organisationsteoretiska fältet, 

presenterar teorier ur studien Men and Women of the Corporation (1993) och påvisar en 

förklaringsmodell som fokuserar på kvinnor och män inom organisationsstrukturer utifrån tre 

parametrar, nämligen möjligheter, makt och antal. Att utvecklas och förflyttas inom 

organisationer som är hierarkiskt uppbyggda innebär möjlighet; fördelning av resurser, förmåga 

till genomförande och agerande i linje med organisatoriska målsättningar innebär makt. Samt, 

procentfördelning kvinnor respektive män inom organisationen samt att tillhöra en minoritet 

eller majoritet kopplas samman till antal(Kanter 1993, s.129-242). En persons få eller många 

möjligheter skapar ett visst beteende hos hen och därmed även en självuppfyllande profetia där 

könsskillnader upprätthålls och reproduceras. Exempelvis: män med stora möjligheter beter sig 

på ett sätt som därmed skapar fler möjligheter. Det rullar på och liknande beteende uppmuntras 

(Holgersson et. al 2011, s.79). Motsatsen blir att de med få möjligheter, oftast kvinnor, istället 

har ett beteende som begränsar och kortar ned handlingsutrymme för dem och får en negativ 

inverkan (Ibid). I hänsyn till makt tenderade personer med mycket makt att lätt samarbeta och 

delegera vidare samt agera tillåtande för underordnade att arbeta självständigt, till skillnad från 

personer med lite makt som gärna ville bibehålla kontroll och agerade mycket mer styrande 

(Kanter 1993, s. 195). Revir och kontroll var sammanlänkade ord till personer med lite makt, 



14 

 

som oftast inte var omtyckta på grund av deras kontrollerande och bossiga sätt. Den sista 

strukturen hittas i könsfördelningar, minoritet respektive majoritet, samt antal män och kvinnor. 

Enligt Kanter (1993, s. 210-221) skapar kvinnor som minoritet inom mansdominerade områden 

tre strukturella effekter, nämligen synlighet, kontrast och assimilering. Den första belyser 

kvinnor i chefspositioner som blir mer synliga än män på grund av kön. Den andra innefattar 

en ökad medvetenhet om manlig sammanhållning och annorlundaskapande processer där 

kvinnor utgör ett hot. Och den tredje innebär en internalisering av den rådande manliga 

diskursen.  

 

6.2 Identiteter och roller som förhandling med omgivningen   

I undersökningen av kön inom KTH:s Maskinteknikprogram anser jag det vara fruktbart att se 

till spänningarna som existerar mellan begreppen roll och identitet i olika sammanhang ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv. Arvidsson och Johansson (2017) erbjuder flertalet definitioner 

av både begreppen roll och identitet, samtliga grundade i socialkonstruktivistisk teori. Trots 

dess socialt konstruerade grunder har begreppen olika grad av flexibilitet och potential för 

förändring. En kan se roller som inträdespositioner, lägen och förhållningssätt en kan anta för 

att manövrera sin identitet (Ibid, s.21). På detta sätt blir identitet något mer stabilt än roller, som 

kan anammas och skifta i olika sammanhang. ”Roller blir alltså något som finns mellan 

identiteten och den övriga situationen, där andra människor, institutioner och olika 

samhällsnormer finns.” (Arvidsson & Johansson 2017, s.20). En kan se roll som en länk dem 

emellan som kan agera som medlare, där det sker en förhandling om vilka roller som en person 

kan träda in i. ”Roll och identitet som begrepp och tankefigurer är produkter av vårt sätt att 

tänka kring och organisera den sociala verkligheten.” (Ibid, s.22). I studier av individ och roll 

kan vi se hur olika fenomen påverkar synen på oss själva och varandra (Arvidsson & Johansson 

2017, s.22). Människor blir kategoriserade och påverkas självklart av det i hänsyn till att leva 

upp till förväntningar och föreställningar sammankopplade till viss identitet och roll (Ibid, s.34) 

Eventuell vetskap om tillskriven identitet kan bli självuppfyllande profetior där personen 

internaliserar förväntningarna och tillhörande roller som förväntas av just sin kategori. (Ibid, 

s.35).  

Roller och identiteter medverkar i inramningsprocesser som sker i och med avgränsningar mot 

andra personer, samt i processen att förstå vår omgivning och göra den begriplig (Arvidsson & 

Johansson 2017, s.127). Inramningsbegreppet kan användas för att se till hur människors 

uppfattning och förståelse av omvärlden är kontextbaserad. Frågan ”vad händer här?” kan ha 
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en mängd olika svar från en grupp människor som befinner sig i samma specifika kontext. 

Inramningen är sammankopplad med de förväntningar och regler som råder inom en viss 

kontext och för att förstå inramningen av en situation bör en se till samspelet mellan de olika 

ramar som finns i den situationen. Är alla med på samma bana? Finns det någon som inte är 

delaktig i samspelet och utgör ett rambrott? Inramningar kan lätt kollapsa om folk har olika 

värderingar eller uppfattningar, detta kallas ett rambrott, ex. annan sexualitet där 

heteronormativiteten styr (Ibid, s.138). En strategi för att undvika eventuell inramningskollaps 

kan vara att aktivt undanhållande av information eller ämnen. Ett rambrott kan även innebära 

en positiv lättnad, exempelvis om en obekväm stämning råder och någon drar ett lustigt skämt 

eller byter ämne (Ibid, s.139). I samband med inramningsprocesser är begreppet kodnyckel 

framstående; ”[…] nyansförskjutningar när det gäller tolkningen av ramen och vilken social 

kod som gäller i situationen (Persson 2012; Jameson 1976).” (Ibid, s.130). I förlängningen 

handlar det om att det finns ett socialt samspel som personer inom ramen är medvetna om och 

människor som ämnar att ta sig in i den situationen/kontexten/ramen måste bli medvetna och 

anpassa sig till det sociala ramverket.  

Inom socialpsykologin är även det kollektiva centralt, då den personliga identiteten är konstant 

villkorad av sociala sammanhang på många sätt (Arvidsson & Johansson 2017, s.51). 

Vardagens ritualer är även det ett viktigt begrepp (Ibid, s.69). På grund av ritualer kan en person 

känna känslor av isolering, integration eller bli totalt uppslukad (Ibid, s.73). Roller som en 

tilldelas eller innehar kan i sammankoppling med vardagens ritualer också göra att en känner 

sig isolerad. Rollerna kan även vara svåra att bli av med eller begränsande. De kan även vara 

integrerande där en positiv känsla av sammanhållning skapas i en grupp, eller uppslukande som 

kan illustreras i exempelvis mobbningsmentalitet där en person blir anhängande andra som 

mobbar (Ibid, s.73). Genom det kollektiva sammanhanget som vardagens ritualer innebär kan 

det därmed medföra att en arbetsgrupp kan hålla fast vid värderingar ännu hårdare när något 

eller någon ifrågasätter eller bryter mot de rådande normerna (Ibid, s. 74). Det vardagliga 

innefattar även vad socialpsykologin kallar för känsloregler. ”Känsloregler handlar om 

underförstådda förväntningar kring vilka känslor som får visas i det aktuella sammanhanget [… 

]” (Ibid, s.81). Det betyder att det finns rätta känslor och fel känslor att känna och uttrycka i 

olika kontexter. 
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6.3 Heterosocialitet i homosociala strukturer 

Det är viktigt att se till att det finns en normaliserad bild av organisationskulturer som en manlig 

kultur. ”Normaliseringen av mansdominerade kulturer som könsneutrala blir möjlig därför att 

beskrivningar och analyser av organisationer görs utan synliggörande av betydelser av kön.” 

(Holgersson et. al 2011, s.119). En prägling av manliga normer och värderingar blir därmed 

den osynliga verklighet som samtliga inom kulturen lever i. Begreppet homosocialitet inom 

organisationsteoretiska studier ”[…] handlar om mäns samförstånd på arbetsplatser, ett slags 

allians som innehåller en mening som går utöver att männen är kollegor och vänner.” 

(Holgersson et. al 2011, s. 120). Homosocialiteten handlar om ett kollektivt samförstånd om 

män som överordnade, där strategier som att män väljer män samt orienterar sig mot andra män 

regerar. ”I många situationer är kvinnor en viktig del av homosocialiteten, t.ex. som bekräftande 

publik till män eller som garant för heterosexualiteten.[…]. Begreppet heterosocialitet, som 

beskriver kvinnors sätt att relatera till och bekräfta män, är ofta en del av homosociala 

situationer […]” (Holgersson et. al 2011, s.124). Inom heterosocialitetens uttryck vilar även de 

kvinnor som visar sitt avståndstagande mot jämställdhetsfrågor inför män. Den heterosociala 

processen legitimerar och reproducerar de tecken inom den homosociala överordningen som 

därmed underordnar kvinnors position (Ibid, s.125). En ska dock inte lägga allt på kvinnorna, 

utan snarare se det som en överlevnadsstrategi där kvinnor manövrerar sig för att tillskansa sig 

bättre eller bredare handlingsutrymme i en mansdominerad värld. Det vill säga, en ska läsa detta 

som en struktur inte på individnivå. 

Inom socialpsykologin talar en även om avvikelse som producerad, det vill säga människorna 

i en given kontext hjälper till att skapa dess mening och innebörd i relation till vad som anses 

normalt (Arvidsson & Johansson 2017, s.143). ”[…] avvikelse kan förklaras på olika sätt 

beroende på vem det är som är avvikare och avvikelseprocesserna blottlägger också vilka 

föreställningar och normer som finns i samhället.”(Arvidsson & Johansson 2017, s.147). 

Avvikelser kan vara grundade i lagar och makt, men även i normer och regler i samhället, en 

definierad avvikelse kan i sin tur leda till konsekvenser i handlande och agerande som en 

internaliserad avvikelse hos en individ (Arvidsson & Johansson 2017, s.152/148). I ett 

mansdominerat område eller en maskulin kultur kan kvinnor arbeta och finnas till, men kvinnor 

varken utvecklas, premieras eller befordras på samma vis som män inom samma kultur. Detta 

grunder sig i att kvinnor blir stämplade och markerade som något annat, en avvikelse, den 

Andre genom språk och praktiker som i stor del är exkluderande processer (Holgersson et. al 

2011, s. 121/112). I och med den avvikelseskapande process som kan finnas i en organisation 
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kan kvinnor bli etablerade som symbol för samtliga inom den kategorin; kvinnor syns tydligare 

på grund av deras avvikande form och blir även tvingade att representera samtliga kvinnor. En 

yrkessam ingenjör säger: ”Jag blir lättare uppmärksammad och ihågkommen. Dock inte som 

skicklig ingenjör, utan som kvinnlig ingenjör” (Wahl 2003, 259).  

 

6.4 Kritisk teorireflektion 

I och med användning av ovanstående teorier kommer jag i denna del reflektera kritiskt kring 

de ovannämnda teoretiska verken. Ingen teori förhåller sig fläckfritt till just det ämne valt och 

med tanke på att vissa texter är relativt gamla kan det vara väsentligt att föra en kritisk 

diskussion kring legitimitet, lämplighet och användbarheten i dem. 

Inom de teorier kring kön och organisation som valts talas det oftast om organisation utifrån 

termer av yrke och arbete. I denna uppsats har jag valt att tolka begreppet organisation utifrån 

ett bredare perspektiv där även utbildning utifrån en students perspektiv kan innefattas av de 

teorier som exempelvis Det ordnar sig (Holgersson et. al 2011) berör. Jag förhåller mig även 

kritiskt till Kanters system för att lösa könssegregeringen genom enbart utjämnandet av antal 

kvinnor och män inom hierarkin inom organisationsstrukturer. Makt, struktur och kön är 

sammankopplade och medför påföljder som inte Kanter berör. Jag förhåller mig till detta 

kritiskt och ser andra lösningar och möjligheter i att inkludera makt i samtalet samt uppmuntrar 

en vidare analys med hänsyn till ytterligare kategorier som spelar in i könssegregering och 

förtryck.  

Jag har använt mig av vad som beskrivs som en introducerande bok till socialpsykologins 

grunder (Arvidsson & Johansson 2017). På grund av rådande tidsram anser jag detta vara en 

rimlig avgränsning, som även introducerar möjligheter för vidare forskning med bruket av ett 

mer komplext socialpsykologiskt perspektiv. Även inom det socialpsykologiska perspektivet 

används en del binära motsatser i förklaringsmodellerna. Jag förhåller mig kritiskt till att enbart 

rama in förståelse av kön, grupp, identitet och roll utifrån binära logiker utan någon reflektion 

kring den binära logiken som råder inom litteraturen. En kan även diskutera hur de 

ovanbeskrivna förklaringarna kring begreppen roll och identitet förhåller sig till en 

poststrukturalistisk syn på identitet. Jag väljer att inte se dem som motstridiga, utan ser dem 

som socialt skapade och komplexa begrepp. Jag ser även användbarheten i de specifika 

teoretiska analysverktyg jag presenterat ovan. I samspel med ytterligare relevant teoretiskt 
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material anser jag den introducerande texten inom socialpsykologi och dess analysverktyg vara 

legitima och användbara (se även avgränsningar tidigare i uppsatsen).   

 

6 Tematisk analys 

Nedan kommer uppsatsens analys presenteras som utgår ifrån de tematiska omläsningarna som 

gjordes i samband med själva intervjun, transkriberingen samt ytterligare bearbetning av 

materialet. Teman som etablerades var manligt dominerad kultur, heterosocialitet, normer 

kopplat till strategier, och känslor som rambrott. Analysen är uppdelad i tre delar som 

inledningsvis berör intervjudeltagarnas upplevda manliga dominans och homosociala mönster  

som kan exkludera. Under denna initiala del kommer även förhållningssätt och strategier såsom 

heterosocialitet belysas och diskuteras. Vidare går den andra delen av analysen in på de normer 

som intervjudeltagarna implicit berörs av eller explicit upplever och hur de förhåller sig till 

dem. Det sista avsnittet i analysen berör känslor utifrån begreppet rambrott och diskuterar hur 

olika inramningsprocesser begränsar eller möjliggörs utifrån känslor. För att nyansera mitt 

resonemang vill jag framföra att det jag belyser här är enbart en del av de långa samtalen som 

fördes och de åsikter som presenteras utgör bara en mindre del av allt det som avhandlades 

under samtalen. 

 

7.1 Heterosociala tjejer och homosociala bilmekare 

I mötet med mitt material i sin ursprungliga form, nämligen intervjusamtalet, kunde jag urskilja 

olika förhållningssätt som intervjudeltagarna hade till den omgivning som beskrevs på KTH:s 

Maskinteknikprogram. Överlag fanns en positiv attityd och upplevelse av KTH som studieplats  

och lärosäte; i samtal med intervjudeltagarna fanns det oftast en välvillig inställning till KTH:s 

miljö i klassrum och andra platser, bland studenter och lärare, dock kunde en viss typ av 

mansdominans urskiljas. Kulturbegreppet inom organisationsteori innefattar utöver 

klassrummets officiella strukturering även språk, beteende, normer, och allt det vardagliga som 

därmed även sträcker sig utanför KTH:s klassrumsmiljö (Holgersson et. al 2011, s.105). 

Inledningsvis kommer jag visa hur intervjudeltagarna upplever den mansdominerade kulturen 

på olika sätt. Löpande under klargörandet av hur den mansdominerade kulturen kommer till 

uttryck i deltagarnas erfarenheter ställer jag frågan: Hur förhåller sig intervjudeltagarna till den 

ovannämnda mansdominerade kulturen? Vidare kommer upplevelser av antingen 

omgivningens eller intervjudeltagarnas egna heterosociala mönster introduceras. 
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Avslutningsvis sker en reflektion kring de olika förhållningssätten och de heterosociala 

mönstren.  

 

7.1.1 A masculum-domineris cultura - en manligt dominerad kultur  

Samtliga intervjudeltagare benämnde vid något tillfälle antingen jargonen, stämningen, 

och/eller kulturen i termer av antingen macho, manlig eller grabbig, som konnoterade i negativ 

bemärkelse. Ämnena som samtalen handlade om när dessa benämningar skedde var exempelvis 

när det talades om J-momentet, vänskapskretsar, med vilka en väljer att tala med känslor om 

och vem som tar mest utrymme i en klasschatt på Facebook. T beskriver: 

 

Det är ju väldigt grabbig stämning i klassen, eller på Maskinteknik, och det var det i början 

också. Vi hade inte riktigt hunnit lära känna varandra så väl innan momentet började. Det 

var nollning och allt var väldigt nytt. Och efter… Jag märker inte så stor skillnad. Killarna i 

klassen är liksom ”aaa, vi ska ha grabbkväll så kan vi mecka med motorer.” Och så sitter jag 

där och bara ”får inte jag vara med på er grabbkväll och mecka med motorer?” 

 

Citatet påvisar Ts upplevda manliga kulturen som ”grabbig” i samband med samtal som handlar 

om motorer och ”grabbkväll”. Utifrån Holgersson et. al kan detta tolkas som ett homosocialt 

kulturmönster där de manliga vännerna som T umgås med skapar ett kollektivt ”vi” i och med 

orienteringen mot varandra genom benämningen ”grabbkväll” där manligt kodade attribut som 

att mecka med motorer värderas (2011, s. 120). I termer av exkludering reflekterar T själv kring 

sin position som tjej6, exkluderad från den umgängeskrets som hon ändå befinner sig inom: 

 

I början tyckte jag att det var lite jobbigt, men nu har det blivit så och jag har ju mitt 

kompisgäng. Men jag vet inte, det är ju klart, att ibland känns det lite tufft när de sitter där 

”vi ska ha grabbkväll” och ingen av dem, jag tror inte de förstår att jag liksom sitter där och 

de verkligen exkluderar mig. På så sätt skulle det vara skönt att ha fler tjejer som, ja ”hallå! 

Ni förstår inte att ni fryser ut oss nu” 

 

Baserat på en tydlig reflektion kring sin position i den umgängeskretsen som T befinner sig i 

kan situationen teoretiseras utifrån socialpsykologins idé om rambrott inom vardagens ritualer 

(Arvidsson & Johansson 2017). Inramningen av den beskrivna situationen kan en se till vilka 

                                                             
6 I analysen kommer jag använda mig av både begreppet tjej och begreppet kvinna, då intervjudeltagarna 
använde sig av båda begreppen. Det bör läsas med samma innebörd.  
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förväntningar och regler som råder inom kontexten, att vara ”grabb” och att mecka med 

motorer. I sin explicita existens utgör T ett rambrott som skulle kunna orsaka inramningen att 

kollapsa då hon inte är ”grabb”. Huruvida hon kan mecka motorer eller inte blir inte relevant 

då rambrottet redan trätt i kraft. På frågan om umgängeskretsen ser henne som ”en av 

grabbarna” eller inte blir svaret både dubbelsidigt. Upplevelsen som T känner är att några av 

vännerna anser henne vara en av dem, men att några inte gör det. I enlighet med Holgersson et. 

al (2011, s. 120) blir Ts reflektion en spegling av hur exkludering blir en materiell effekt på 

grund av att aktiviteter blir könade.  En kan se det som att T innehar kodnyckeln inom den givna 

kontexten (Arvidsson & Johansson 2017, s. 130), då hon ej förskjuter nyanserna av inramningen 

i sin tolkning av ramen utan agerar utifrån dess sociala kod och reflekterar samt tar 

konsekvensen av exkludering i tystnad. Intervjudeltagarnas upplevelse av manlig kultur inom 

Maskinteknikutbildningen kan vara till hjälp i teoretiseringen av tystnadsstrategi som kan tolkas 

som ett av deltagarnas förhållningssätt. Dock förhåller sig samtliga deltagare inte på liknande 

vis. S förhåller sig relativt neutralt till vad som beskrivs av andra deltagare som påtaglig manlig 

jargong och beskriver enbart den vid ett tillfälle när det talas om delandet av känslor, vänner 

sinsemellan: 

 

Då är det väl snarare jag som liksom tar tag i, om jag känner att någon verkar lite 

halvhängig, så är det ändå ”du ska veta att du kan prata med mig, det är okej. Det är något 

som kommer stanna mellan oss”.  För att jag tror att det är ändå lite machokultur, det har 

det väl nästan alltid varit så i allmänhet. Men maskin kanske blir lite mer påtagligt.  

 

Citatet påvisar snarare en inställning där S kan erbjuda en möjlighet för känslomässigt stöd i 

egenskap av något annat än den machokultur som finns. Utifrån teori kring rambrott och 

avvikelse kan detta illustrera hur aktivt rambrott kan vara en positiv upplevelse (Arvidsson & 

Johansson 2017, s.139). Det existerar även ytterligare faktorer utanför förväntningarna som 

sammankopplas till en viss inramning, nämligen en erfarenhet av rädsla för vissa konsekvenser 

på grund av aktivt rambrott. T beskriver sin position när en grabbig stämning uttrycker sig i 

form av exempelvis sexistiska skämt eller snack om tjejers kroppar: 

 

Jag önskar att jag hade pratat mer liksom, men jag blir ganska tyst. För att jag vågar inte 

riktigt, jag blir nästan rädd att de ska göra börja tycka illa om mig om jag går in och säger 

någonting. Att de skulle vända sig mot mig istället och säga att jag är tråkig eller jobbig… 

eller mammig. Det är det jag har fått höra flera gånger ”du är så mammig”  
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Inom socialpsykologin kan rollinbäddning ske inom det kollektiva. Då är känslor av inkludering 

och gemenskap högre värderade än den egna identitetens uttryck och orsakar att personer 

undanhåller vissa delar av sin identitet och intar en annan typ av roll (Arvidsson & Johansson 

2017, s.51). Utifrån denna socialpsykologiska hållning kan rädslan för den eventuella 

konsekvensen att inträda den upplevt negativa rollen som ”mammig” orsaka rollinbäddningen 

i den givna kontexten. Utifrån Kanters organisationsteori kan en teoretisera detta sammanhang 

som en strategi i samband med möjligheter och handlingsutrymme (Kanter 1993, s. 158). I och 

med att killarna är de med inneboende möjligheter (då det råder en manlig kultur och vad jag 

vill teoretisera homosocial kultur) kan de inträda i en roll med visst beteende som skapar fler 

möjligheter. T befinner sig dock i en position med mindre möjlighet inom den homosociala 

kulturen och måste då förhålla sig till ett beteende som eventuellt kan begränsa det egna 

handlingsutrymmet (Kanter 1993, s. 159). Det är inte enbart T som har erfarenhet av 

tystnadsstrategi utan den påträffas även hos andra deltagare. Även temat bil som samtalsämne 

återfinnes i samtliga intervjudeltagares erfarenheter. I sitt svar på hur M hanterar en situation 

där hon är bland enbart killar och de börjar prata om exempelvis bilar berättar hon:  

 

Då blir det ju lite, alltså man blir ju lite… det blir ju inte kul liksom, man kan ju inte prata 

någonting då. Alltså säga någonting då. […]... nu kan jag inte säga något precist exempel 

så. Jag kan väl säga att jag hade nog väntat på att de hade bytt samtalsämne. Men, jag 

kanske hade trivts exakt lika bra om jag hade bara varit själv tjej. Men det känns som att 

jag ändå är glad att jag har dem, andra tjejkompisar i klassen. 

 

Citatet visar på de känslor som M känner när hon hamnar utanför samtalsämnet och hennes 

hantering av situationen blir strategin att vänta på att killarna byter samtalsämne. En skulle 

kunna argumentera att det alltid kommer att hittas samtalsämnen som vissa människor inte 

kommer att intressera sig för och därmed faller utanför ramen av. För deltagarna har det dock 

varit genomsyrande i samtliga intervjuer att samtalsämnet ”bilar” sammankopplats med känslan 

av att hamna utanför samtalet eller utanför intresset. Därför väljer jag att teoretisera kring dem 

som exkluderande praktiker utifrån organisationsteori och socialpsykologin. I citatet talar M 

även om glädjen över sina tjejkompisar i klassen, detta förhållningssätt för en vidare till 

ytterligare förhållningssätt till den manligt dominerade kulturen. M berättar i frågan om vilka 

som tar mest utrymme i klasschatten på Facebook: 
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Det är killarna. Tjejerna pratar inte typ. Och det är ju det här ibland kommer det upp, det 

har varit det förut, så här bil-diskussioner. Och då vill man ju inte följa (skratt) följa chatten 

längre. Nej men, vi skriver ju där ibland liksom, men bara mer för att informera om det är 

något eller så. Men, vi skriver ju mer i tjejchatten.  

 

Beskrivningen är dock inte lika med att M känner sig ovälkommen i chatten, utan det beskrivs 

bara som en realitet. Vidare beskriver dock M att hon förmodligen inte trivts lika bra i klassen 

om hon inte hade haft sina tjejkompisar. Bildiskussionerna i klasschatten, tidigare omnämnda i 

citat med T, exemplifierar hur språkbruk i form av teman agerar exkluderande på killarnas 

premisser. Utöver tystnad som hanterande strategi och förhållningssätt har de olika deltagarna 

hamnat i olika former av vänskapssituationer i relation till könsfördelning. Både M och F 

befinner sig i vänskapsformationer som består av majoriteten tjejer. En kan tolka detta utifrån 

Holmbergs förhållningssätt till män med makt, där kvinnor bejakar relationer till andra kvinnor 

och tar aktivt avstånd från män (2003, s. 119).  Utifrån Arvidsson och Johansson (2017, s.73) 

kan en även teoretisera det som en del av det socialpsykologiska kollektiva, där den personliga 

identiteten och de olika roller en person kan inta är villkorad av ens omgivning. Som kvinna 

inom mansdominerat område finns risken att bli stämplad och markerad som avvikande eller 

som den Andre genom språk och praktiker (Holgersson et. al 2011, s. 121/112). I och med den 

upplevda manliga kulturen i sin klass eller sitt sammanhang blir valet att ingå i gemenskap med 

enbart tjejer ett sätt att möjliggöra identitetuttryck och rollinnehav som inte regleras av en 

dominerade omgivning där inramningar markerar M eller F som rambrott eller avvikelser 

(Arvidsson & Johansson 2017, s. 147). Erfarenheten av Maskinteknikprogrammets J-moment-

seminarium påvisar även den manliga kulturen. T berättar om: 

 

För det första var jag ensam tjej i min diskussionsgrupp och det kändes som att jag hela 

tiden behövde försvara mig. […] Nu var det många som var ensamma tjejer och det, jag vet 

inte, det var lite tufft att sitta där och behöva försvara allting jag tycker.  

 

Denna upplevelse visar då T kände sig utsatt och i konstant behov av att försvara sig själv och 

sina åsikter. Arvidsson och Johansson talar om att genom det kollektiva sammanhanget av 

vardagens ritualer kan en arbetsgrupp komma att hålla hårt om de rådande värderingarna om 

någon bryter mot normerna inom den kontexten (2017, s.74). Om en ser till de ovannämnda 

vittnesbörden för den upplevda homosociala strukturen kan en se till beskrivningen av T som 

ett uttryck för detta, där killarna i seminariegruppen orienterade sig mot varandras åsikter och 
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bejakade varandra, i homosocial anda, och T var tvungen att försvara sig. Dock kan en även se 

tecken på en mer nyanserad bild på inställningen till de homosociala mönster som påvisats. F 

berättar hur hon har upplevt en gemensam inställning hos vissa av sina manliga kursare till vad 

som beskrivs som manlig jargong: 

 

Vissa är inte så, och sedan när vi pratade på seminariet var det många killar som sa att det 

var skönt att det var ganska många tjejer på utbildningen för de tyckte typ att det var, att 

just den manliga jargongen var jobbig. Och då blev jag lite förvånad typ ”aha!” för jag har 

känt ibland att man kommer och är den tråkiga och ska påpeka skämt och så och typ ”det 

där var inte kul”. Men då sa de att de tyckte att det var skönt att det var tjejer mes t, för de 

tyckte att det blev en bättre stämning. 

 

F påvisar hur det inte enbart är tjejer som upplever den manliga jargonen utan hur J-momentet 

erbjöd möjlighet att se en mer nyanserad bild på den upplevda manliga dominansen som råder 

på Maskinteknikprogrammet. Ytterligare visar citatet hur F kunde känna att hon varit 

glädjedödare när hon gått emot den sociala inramningen i ett moment, det vill säga lämnat 

kodnyckeln och inte anpassat sig till det sociala ramverket (Ahmed 2017; Arvidsson & 

Johansson 2017, s. 130). Dock med den nya insikten om att även killar som befinner sig inom 

samma inramningsprocesser kan känna lättnad i att bryta den manliga jargongen, blev F 

förvånad. Detta skulle kunna teoretiseras i två led; att se det som en maskulinitetsnorm som 

killarna behöver förhålla sig till på liknande vis som intervjudeltagarna i denna studie behöver 

förhålla sig till normer om tjejer (se nästa avsnitt), och J-momentet, som rambrott i sig, erbjöd 

en möjlighet till förskjutning i den etablerade homosociala strukturen där killar och tjejer kunde 

relatera och orientera sig fritt till både tjejer och killar.  

 

7.1.2 Heterosocialitetens mönster 

Ovan kan en läsa om erfarenheter som mina intervjudeltagare berättat om kring manligt 

dominerad kultur på Maskinteknikutbildningen. Dessa erfarenheter skulle kunna tolkas som 

erfarenheter av homosocialitet, där vardagens verklighet präglas av normaliserade manliga 

värderingar (Holgersson et. al 2011, s.120). En kan även läsa det som ett kollektiv samförstånd 

(även om det må vara omedvetet) om den allians som männen ingår i; som premierar män 

premierar och manligt kodade egenskaper (Ibid). Inom den homosociala strukturen och kulturen 

kan även kvinnor spela en premierande roll. I J-momentets seminarium uttrycks vad F beskriver 

ett sympatiserande med killarna: 
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Och sedan när vi hade diskussionerna så var det också ganska många tjejer som liksom var 

lite emot det här, genusföreläsningarna, för de tyckte typ att, eller tycker synd om killarna 

som satt där; att det var jobbigt för dem att lyssna på. 

 

Utifrån Holgersson et. al (2011) kan detta tolkas som ett uttryck för heterosociala mönster. 

”Begreppet heterosocialitet, som beskriver kvinnors sätt att relatera till och bekräfta män, är 

ofta en del av homosociala situationer […]”(Holgersson et. al 2011, s.124). F upplevde att en 

del tjejer relaterade till killarnas position som attackerade och dessa tjejers uttryck av sympati 

för killarnas situation teoretiserar jag som heterosocialt beteende. Enligt Holgersson et. al 

(2011, s. 125) kan även heterosocialitet ta sig uttryck i aktivt motstånd eller avståndstagande 

från jämställdhetsfrågor inför män vilket detta exemplifierar. Utifrån begreppet heterosocialitet 

kan en även se till hur T beskriver: 

 

Sedan märker man också att tjejer, jag frågar ju inte några andra tjejer om hjälp. Och det 

känns som, så var det lite i gymnasiet också, man frågar killarna mer. För någon anledning, 

eftersom att de pratar högst tror man också att de kan mest. […] Jag kan ju vara heeelt 

säker, alltså suttit hemma och räknat en uppgift och vara helt säker på att jag har rätt men 

ändå för någon anledning frågar jag någon hur de har gjort. Och sedan kanske jag vet, om 

de har gjort annorlunda än mig, men så ändå frågar jag dem. Bara för att de pratar så 

mycket och gör reklam för sättet de hade räknat på, så faller jag lite i den fällan. 

 

Ts upplevda känsla av att i hemmet vara helt säker på sin uträkning för att sedan komma till 

KTH:s lokaler och erhålla en annorlunda känsla av osäkerhet kan teoretiseras som en 

internaliserad heterosocialitet. I samspel med citatet ovan beskriver T också känslan av att tjejer 

inte vänder sig till tjejer för att fråga om hjälp ”[…] För någon anledning, eftersom att de pratar 

högst tror man också att de kan mest.” Inom denna upplevelse som T erfar kan en tolka och 

teoretisera hur heterosocialitetsbegreppet samverkar med en internalisering av förväntade 

roller. En kan tolka Ts känsla som ett inträde i en förväntad roll som tilldelats tjejer som hon 

själv beskriver. Bara för att killarna pratar så mycket och gör reklam för sig själv, en roll de 

trätt in i, blir den avvikande rollen grundad i osäkerhet (2017, s. 73). I och med detta rollinträde 

och dess förknippade handlande, att be killarna om hjälp, skapas ett heterosocialt mönster av 

bejakande där killar vet och tjejer är osäkra på om de vet. Baserat på Ts vidare berättande kan 

en även lägga märke till hur denna internaliserade heterosocialitet kan förankras och 

materialiseras i den miljö som existerar på KTH: ”Jag kan vara helt säker på något hemma och 
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sedan när jag kommer till skolan blir väldigt osäker på det jag själv har gjort.”. Detta fördjupar 

och förtöjer de ovannämnda teoretiseringarna om manlig dominans som tvingar tjejer att 

underordna sin egen kunskap och internalisera bilden av att tjejer är sämre på teknik. Detta är 

en tydlig konkretisering av de materiella konsekvenserna som en icke-jämställd studiekultur 

och miljö kan få. Även heterosociala handlingar kan sammankopplas till ett av Carin Holmbergs 

förhållningssätt till män med makt. F berättar om hur hon upplever vissa tjejer i sin omgivning:  

 

Det är vissa som är lite ”jag är lite bättre än andra tjejer, jag går ett program som är 

jättesvårt och det är inte så många tjejer som går här och jag ska bli chef, jag tar ingen skit.” 

Och jag känner liksom att det är jättebra att det har sådana ambitioner men jag tycker bara 

att det är tråkigt, det är liksom fel väg att gå att tänka att ”nu ska vi bli mer som killarna, 

och göra samma sak som de har gjort”. Jag känner att vi alla måste, eller killarna måste ta 

ett steg tillbaka […] 

 

Citatet kan även koppla samman Fs egna förslag ”… eller killarna måste ta ett steg tillbaka” i 

hur den feministiska diskursen kan erbjuda ett motstånd till de homosociala mönster som 

påträffas inom exempelvis mansdominerade yrken eller organisationer. Fs egna positionering 

som feminist7 blir ett rambrott i sig där hon går utanför J-momentets inramningar som inte 

använde sig av begreppet feminism. Hon berättar: ”Jag tycker nästan att, det är att stryka de 

personerna medhårs om man inte använder begreppet feminism […]”. Fs position kan även ses 

som en omvärldsstrategi där F erkänner könsordningen som synlig med ett reflekterande kring 

att makten ligger hos killarna (Holgersson et. al 2011, s.217). Fs position kan även uttrycka en 

bild om vad jämställdhet kan innebära för henne. Detta förhållningssätt går i motsatt riktning 

mot vad Carin Holmberg erkänner som det individcentrerade förhållningssättet till mäns makt 

som vissa kvinnor kan inta (2003, s.114). I sitt citat berättar F om vissa tjejer i sin omgivning 

som kan tolkas inta denna position av individcentrering. I den tematiska läsningen av 

heterosocialitetsbegreppet visades även ett mönster där S inställningar till jämställdhetsämnet 

skulle kunna teoretiseras utifrån ett mer individcentrerat förhållningssätt till mäns makt över 

kvinnor. I samtal om kvotering berättar S: 

 

Jag har alltid varit lite så här att den som har bäst kompetens och erfarenhet är den som 

borde få jobbet. Så jag tycker egentligen att kvotering är fel?[…] Men jag som kvinna skulle 

                                                             
7 F var den enda som på eget initiativ identifierade sig som feminist. Jag hade ingen fråga som handlade om 
deltagarna identifierade sig som det eller inte, och de andra deltagarna uttryckte sig inte om huruvida de såg 
sig som feminister eller inte.  
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bli väldigt ledsen och besviken om jag fick ett jobb på grund av kvotering […] för då har de 

inte sett min fulla kompetens. För är det inte därför jag känner mig vald, utan då kan det bli 

så att det var bara för att jag var kvinna liksom. För det känns… det är ju bara något jag 

råkade födas som. 

 

I citatet urskiljs en prestationsbaserad inställning i enlighet med Holmberg (2003, s.115) där 

personen i sig och vad hen gör bestämmer varandets villkor, inte kön. Vidare uttrycker S sina 

känslor av ledsamhet och besvikelse om hon skulle erhålla anställning genom kvotering. I 

enlighet med Holgersson et. al (2011, s.134) kan dessa känslor teoretiseras som en ovilja att bli 

placerad som symbol för samtliga inom kategorin kvinnor. Detta teoretiserar jag som att 

kvinnor blir reducerade till att enbart representera deras kön vilket kan medföra stress då den 

enskilda personens eventuella lyckande eller misslyckande därmed medför strukturella 

konsekvenser för samtliga kvinnor (Ibid). Genomgående inom samtalet då det uttryckligen 

frågades om jämställdhet, tolkade jag i mina omläsningar att S positionerade sig i en 

heterosocial position där svaren kom att handla om mäns situation där ojämställdhet kunde råda. 

Dock upplevdes en tydlig medvetenhet kring normer och olika förväntningar kopplade till kön 

(se nedan). Utifrån en teoretisering om individen som fokus och inte kön, positioneras S 

förhållningssätt utanför könsskillnadsskapande processer som delaktiga i vardagliga och 

organisatoriska processer (Holmberg 2003, s.114). En skulle även kunna teoretisera 

förhållningssättet utifrån en heterosocial positionering, där en person bejakar och relaterar till 

den manliga sidan av ojämställdhet som strategi för att förhålla sig till jämställdhetsarbetet på 

KTH. Samtidigt är det viktigt att se till detta som teoretiseringar. I sin beskrivning av sin 

vänskapskrets beskriver S sig själv som ”en av killarna” och tidigt säger hon att hon nästan bara 

har haft killkompisar under sin uppväxt. Detta erbjuder en nyanserad bild där Ss position både 

kan ses som ett personlighetsdrag men även som strategi. Överlag är det även viktigt att se till 

omgivningens möjlighetskapande och begränsande processer. Roller kan ses som länken mellan 

identitet och omgivningen (Arvidsson 2017, s.21), men om omgivningen är begränsad existerar 

inte möjligheten att inta vissa roller. I förlängningen begränsar detta individens 

handlingsutrymme och möjligheter.   

 

7.2 Varför skulle jag INTE kunna spela biljard? 

I följande avsnitt presenterar jag erfarenheter som intervjudeltagarna kunde uppleva gällande 

olika normer om att vara tjej. Löpande kommer jag göra teoretiseringar kring olika strategier 

och förhållningssätt grundade i begreppen roll och identitet, avvikelse samt Kanters teorier om 
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makt och möjlighet. Jag kommer även presentera möjlighet på ett normkritiskt pedagogiskt 

förhållningssätt.  

Inom J-momentet var det en norm som samtliga intervjuade berättade om; normen om att tjejer 

skriver, administrerar och organiserar samt att killar bygger, programmerar och utför mer 

praktiskt arbete inom grupparbeten. Denna norm var presenterad i J-momentet som just det, en 

norm. Utifrån att samtliga deltagare berättade om detta exempel som just icke-jämställdhet 

väljer jag att se den som exemplifierande för vad jämställdhet kan betyda. I varje beskrivning 

av grupparbetet som genomfördes under introduktionskursen hade samtliga intervjudeltagares 

grupper aktivt reflekterat kring den normen, uttalat att det inte borde vara så, men ändå var det 

bara en grupp som inte hamnade i den strukturen. S berättar: 

 

Och sedan två av mina kompisar var i en grupp där det bara var killar. De satt ju där och de 

hade ju typ problem ”vilka vill bygga?” alla räcker upp handen, ”vilka vill skriva rapport?” 

ingen. ”Hur gör vi det här?”. Och det var väl då jag började reflektera. Vårat flöt ju på väldigt 

snabbt, vi bara började, dag två hade vi liksom en plan. Och då typ såhär diskuterade vi det, 

tror ni att det beror på att vi har en jämn fördelning? Det kom det väl fram till att det kanske 

det gör. 

 

I citatet kan en läsa hur normen om att killar ska bygga och programmera och att tjejer ska 

skriva rapport fanns på KTH. I sina förhållningsätt till normen ligger egentligen samtliga inom 

den anpassade strategin. Holgersson et. al (2011, s. 112) beskriver att tidigare litteratur kring 

kvinnors situation ger rådet att anpassa sig till den dominerande diskursen; avvikande från 

normen bör acceptera och internalisera de redan etablerade värderingarna. I samspel med idén 

om internaliserade roller (Arvidsson & Johansson 2017, s. 35) kan dessa citat påvisa 

svårigheten i att byta roller. Trots att roller anses som mer flexibla än identitet, blir samspelet 

mellan omgivningen och dess förväntningar på roller stabila på grund av sina långa historia av 

internalisering. I samspel med idén om jämställdhet som normativ princip kan en fråga om 

andra studenter kanske rent praktiskt ansåg grupparbetet vara jämställt bara för att de 

reflekterade kring normen? Därmed förblir den uttryckta önskan att inte hamna i traditionella 

roller, som samtliga grupper uttalade, en önskan och inte en verklighet (förutom hos en 

projektgrupp). 

För att se till J-momentet kan en teoretisera det som ett rambrott utifrån Arvidsson & Johansson 

(2017). Inramningsprocessen som råder dagligen under KTH:s tak sker baserat på hundratals 
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studenter och anställda (Arvidsson & Johansson 2017, s. 127). Grundat i att T upplevde 

jämställdhetsmomentet som oväntat och en positiv överraskning inom den tekniska 

utbildningen kan en tolka att inramningsprocessen på KTH:s Maskinteknikprogram inte 

inkluderar ett jämställdhetsperspektiv eller ett jämställdhetsmoment. Därmed utgör J-momentet 

ett rambrott i sig som orsakar en inramningskollaps bland studenterna (och säkerligen vissa 

anställda). Som Arvidsson & Johansson (2017, s. 139) påpekar kan ett rambrott ge upphov till 

både positiva och negativa upplevelser samt även innebära olika möjligheter i förlängningen. 

Rambrott i sig kan vara avgörande och kan rent praktiskt motverka mobbing, osynliggörande 

och kränkande beteenden (Ibid, s.139). Problematisering av detta kan göras i samspel med 

jämställdhet som normativ princip. Om jämställdhetsarbetet exemplifierar en normativ 

jämställdhet, kan även detta sammankopplas med andra rådande normer i samhället. I 

förlängningen agerar dessa processer osynliggörande för den som jämställdhetsarbetet ska 

agera talesperson för (SOU 2014:23, s. 250). Att verkligen granska och reflexivt se över den 

jämställdhet som KTH vill främja blir därmed väsentligt, för att inte reproducera en normativ 

jämställdhet som skapar inte skapar förutsättningar för ett förlängande rambrott som J-

momentet skulle kunna utgöra. Vidare berättade intervjudeltagarna om enskilda upplevelser 

som kan teoretiseras utifrån begreppet avvikelse i samband med roll och identitet. T berättar 

om en lunch med några killar: 

 

Sedan på den här lunchen pratade vi om sommarjobb […] Sedan frågade de mig och jag sa 

mekaniker och han sa ”men vadå har du meckat med något innan?” ”njae inte direkt” och 

han sa ”va?! På riktigt? Har du inte meckat med något innan och du fick det? Fan! Jag borde 

ha sökt. Jag har meckat så mycket med cyklar innan.” Och jag ”fast jag tror cyklar och 

karuseller är lite annorlunda. Jag kan också mecka med cykel om jag vill” (som en tanke). 

Då kände jag liksom, istället för att han sa ”jaa vad kul” sa han ”Jag hade fått det om JAG 

hade sökt”. Och att direkt, hans första fråga var ”har du meckat med något innan” och det 

var inte som att när han sa att han skulle vara mekaniker att jag sa ”vadå har du meckat 

med något innan?” varför ska du få vara cykelmekaniker? Men jag vågade inte säga så 

mycket då. 

 

Citatet ovan berättar T om hur hon blivit ifrågasatt i samband med hennes anställning som 

mekaniker, som hennes manliga vänner inte blir. ”[…] avvikelse kan förklaras på olika sätt 

beroende på vem det är som är avvikare och avvikelseprocesserna blottlägger också vilka 

föreställningar och normer som finns i samhället.”(Arvidsson & Johansson 2017, s.147). I 

samspel med Arvidsson & Johansson kan en kartlägga denna förvåning som Ts lunchsällskap 
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erfar som en normativ föreställning om vem som är lämpad som mekaniker. Då T ej faller inom 

normen av vem som lunchsällskapet förväntar inträda rollen som mekaniker blir T här ännu en 

gång ett rambrott (Arvidsson & Johansson 2017, s138). Teoretiserat utifrån Kanters teori kring 

könsfördelning, det vill säga minoritet respektive majoritet, kan detta även tolkas som en 

annorlundaskapande process. I lunchsituationen där T är ensam tjej bland en grupp killar, då 

hon utgör en minoritet, blir hon väldigt synlig i enlighet med Kanter (1993, s. 216). 

Tillsammans med rambrottet som hon gör i och med inträdet i en roll som även hennes manliga 

lunchsällskap skulle kunna inträda utgör hon ett hot. Lunchsällskapet uttrycker: ”jag hade fått 

det om JAG hade sökt”. I sin minoritetsposition blir inte bara T ett rambrott utifrån ett nytt 

inträde i en icke-förväntad roll, utan hon får även ansvara för och bli bedömd utifrån eventuella 

generaliseringar och stereotyper som existerar om just kvinnor (Holgersson et. al 2011, s.80). 

T berättar vidare om normer hon möts av:  

 

När vi typ går ut med klassen är det väldigt mycket ”du ska inte dricka öl”… Alltså de triggar 

ju varandra på något sätt, och de blir väldigt mycket så där. Vi gick och spelade biljard några 

från klassen, och då var det ”kan DU spela biljard?” och jag sa ” varför skulle jag INTE kunna 

spela biljard?” 

 

Även erfarenheten som detta citat påvisar kan teoretiseras utifrån förväntningar utifrån 

identiteten som tjej (Arvidsson & Johansson 2017, s. 138), där T utgör en avvikelse och 

avvikelseprocessen där killarna ”triggar igång varandra” redogör för normerna som killarna 

innehar om tjejer, nämligen att inte dricka öl och att inte kunna spela biljard. Citatet redogör 

även för den manliga jargongen, kulturen, stämningen som redovisas i tidigare avsnitt (se 

Masculum-domineris cultura). Ts förhållningssätt till normen som killarna utgör blir att 

ifrågasätta deras avvikelseskapande och vända frågan tillbaka: ”varför skulle jag INTE kunna 

spela biljard?”. Frågan tillbaka kan tolkas utifrån begreppet rambrott, där T aktivt väljer att, 

med sin fråga, utgöra ett rambrott för den kontextens inramning (Arvidsson & Johansson 2017, 

s.139). I dess utgörande blir situationen till en tvåsidig inramningskollaps. Utifrån Ts position 

kan rambrottet utgöra en positiv lättnad där hon får möjligheter att inta olika roller, inte bara 

rollen av tjej. Men utifrån killarnas position kan rambrottet utgöra ett potentiellt hot där deras 

förväntningar av rollinträdesmöjligheter eller identiteter blir rubbade när T kan inta en roll som 

mekaniker. Dessa erfarenheter av normer som T visar på är något som jag skulle vilja lyfta i 

samband med ett normkritiskt förhållningssätt (Bromseth & Darj 2010). J-momentet skulle 

kunna lyfta de normer som råder inom KTH:s kultur och struktur och även de praktiker som 
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möjliggör upprätthållandet av dem. I Ts motfråga om varför hon inte skulle kunna spela biljard 

utgör hon ett exempel i hur normkritik skulle kunna appliceras, där fokus skiftas från den som 

frångår normen till själva normen i sig, i detta fall att enbart killar kan spela biljard.  

Till skillnad från Ts upplevelse av att förväntningar om att inte kunna göra saker som killar 

klarar visar S en annan norm som hon måste förhålla sig till. En kan se S som avvikande från 

förväntningarna som präglar vissa identiteter, det vill säga, kvinnors identiteter: 

 

Jag får ju väldigt ofta höra om ”oj det trodde inte jag om dig” när jag får en kurs eller en 

tenta och kanske inte bli godkänd. Då är det mycket ås här ”jag trodde du var 

jättestrukturerad” och jag säger ”nej, kanske inte”. Och då vet jag inte om det är på grund 

utav de saker jag har engagerat mig i, vilket det skulle kunna vara absolut. […] men jag vet 

inte om det beror på att jag är tjej och att de har den inställningen. (tystnad) Man blir ändå 

såhär, att man tänker på varför vad man gör det man gör och att man är beredd att 

behandla någon mer jämställt, om man nu ska använda det.”  

 

I citatet berättar S om hur hon förväntas klara sig bra i skolan och klara av saker med hög 

kvalitet och god struktur. Till skillnad från T, som måste förhålla sig till folks förvåning när 

hon klarar av saker, blir S tvingad att förhålla sig till sin omgivnings förväntningar när hon inte 

klarar av saker. I samtalet berättar S om sitt ogillande för vad hon kallar för antaganden: 

 

Men jag är väldigt emot att man ska anta saker på grund utav kön. Dels för att jag själv blir 

väldigt irriterad om folk behandlar mig annorlunda, exempelvis om jag skulle gå osminkad 

eller inte, hur jag klär mig, vilka intressen jag har. Jag väl egentligen bara b li behandlad 

efter vad jag åstadkommit. Så det är väl mera personlig prestation. Personliga 

valmöjligheter.  

 

Utifrån Holmberg (2003) kan detta teoretiseras som ett individcentrerat förhållningssätt till 

mäns makt. Att ta in kön som maktaspekt på en strukturell nivå i eventuell bedömning ingår 

inte i S beskrivningar av antaganden, utan snarare en vilja att enbart bli bedömd utifrån 

personliga prestationer frånkopplat kön. Att antaganden, som S säger, görs sammankopplar jag 

till stereotyper och generaliseringar som dras och förstärks bedömt på ett fåtal individer inom 

en minoritet (kvinnor på Maskinteknik), som inte möjliggörs i samma utsträckning bland den 

majoritet som männen utgör (Kanter 1993, s. 210-221). Detta betyder att även om S har en 

önskan att enbart bli bedömd utifrån personlig prestation, kommer hennes synlighet som tjej 

orsaka påföljden att hon blir utsatt för antaganden baserade på just generaliseringar och 
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stereotyper om kvinnor. Inom J-momentets grupparbete fanns det även situationer då 

intervjudeltagarna upplevde situationer av svårigheter. F berättar om en erfarenhet av 

grupparbetet: 

 

Det var många grupper som jag pratade med som hade haft samma grej, och det kanske 

också är att… jamen jag vet att jag själv har typ svårt att lämn… jag vill gärna ha kontroll 

över det som skrivs, och då kanske det blir att jag ändrar saker (skratt) som någon annan 

har skrivit och då blir det… då kanske de tänker ”det hade du inte behövt göra”. Men det är 

bara sådant som jag har svårt att lämna, och jag vet inte… jag kan tänka mig att det är 

många andra tjejer som är så också. Att i de andra grupperna, att de kanske är lite extra 

noggranna när det kommer till det men att killarna kan vara någon tycker det är jättekul 

att sitta och bygga och så.  

 

I citatet berättar F om svårigheten av att släppa kontroll i samband med grupparbetets 

rapportskrivning. Om en ser till Fs roll utifrån förväntningen om att, som tjej, skriva 

rapportarbete kan en teoretisera citatets sammanhang som en internaliserad roll (Arvidsson & 

Johansson 2017, s.143). Roller som tilldelas inom vardagens ritualer kan upplevas begränsande 

(Ibid, s.73). En strategi för att hantera den begränsande känslan kan bli att internalisera och 

uppleva kontroll i sin roll samt uppleva känsla av makt grundat i den kontrollen. Utifrån Kanters 

teori kring makt inom organisation kan en även se till Fs beteende som en konsekvens av hennes 

begränsade makt och möjligheter inom gruppen (1993). Kanters studie påvisar hur människor 

med lite makt, som tenderade att var kvinnor, agerade styrande och med stor vilja att bibehålla 

just kontroll i analogi med F (1993, s. 201). Idén om de negativa stereotyperna som oftast 

kopplas till kvinnor; kvinnor som bossiga, kontrollerade, styrande kan sammankopplas med Ts 

uppfattning om civilingenjörsyrkets könsfördelning:  

 

Jag vet ingen vuxen kvinna som är civilingenjör men jag vet många kompisars pappor som 

är det. Så när jag ser på yrket ser jag bara män, och kanske någon enstaka kvinna som är 

bossig… för att hon är där […]. Jag upplever att om man tar plats, till och med i klassrummet 

som tjej för det är så mycket killar där då tycker de att man är bossig för att jag ens pratar. 

 

Detta kan tolkas tillsammans med bilden av kvinnor inom ingenjörsyrket som bossiga med 

Kanters teori om makt inom en hierarkisk organisation (Ibid). Likt Fs förklaring av svårigheter 

att släppa kontroll kan Ts redogörelse för sin syn på civilingenjörsyrket sammankopplas med 
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maktfördelning. En kvinna inom ett mansdominerat yrke med lite makt sammanlänkas med 

revir och kontroll samt ”bossighet” (Ibid).  

 

7.3 Känslor som rambrott 

Arvidsson och Johansson redogör för hur känslor kan agera som rambrott och påföljderna i 

inramningsprocesser i form av känsloreglering (2017, s. 81). Detta avsnitt kommer inledande 

beröra när upplevd erfarenhet av roll och identitet faller utanför ramarna och därmed genererar 

känslor som faller utanför ramarna likaså. Vidare kommer känslor som nedvärderas som 

empirisk grund till jämställdhetsarbete och forskning diskuteras. Slutligen kommer avsnittet 

belysa upplevda känslor som uppstår i icke-jämställda situationer hos intervjudeltagarna. T 

berättar om en annan typ av föreläsare än de vanliga: 

 

Vi hade en föreläsare, hon den här spanska tjejen, jag tyckte hon var jättehärlig för hon var 

så himla glad och olik de andra föreläsarna vi har haft. För hon visade typ bara bilder på 

bilar och youtubevideos och sådant. De tycker typ ”nej, jag orkar inte vara kvar på den här 

föreläsningen för jag lär mig inte något.”. Även om jag kanske inte lärde mig JÄTTE-mycket 

så liksom var hon så glad, och jag tänkte att det är kul att se en läsa på KTH och vara en 

sådan här person också och inte bara en sur mattenörd. (skratt) […]hon var verkligen 

superglad och skrattade massor. Stora gester, jag tror att hon också var doktorand, men 

hon var väldigt… glad. 

 

Detta citat ovan skulle kunna visa en bild av vem som är norm och vem som är avvikare på 

KTH. I citatet talar T berättar om sin upplevelse av en föreläsare som i enlighet med Arvidsson 

och Johansson (2017) kan teoretiseras som avvikelse. I citatet berörs även en manlig motpart 

som inte erfar den positiva upplevelsen som T själv påvisar. Detta kan tolkas, utifrån Arvidsson 

och Johansson (2017), som att de normativa ramarna satta för upplevelsen av J-momentet inte 

tillåter de positiva känslorna som T upplever gentemot den ”annorlunda föreläsaren”. Känslorna 

faller utanför ramarna och konstituerar ett rambrott där T själv, som kan anses falla utanför 

normen som tjej, kan identifiera sig med en roll som inte visats för henne inom KTH tidigare. 

Tack vare presentation av annan roll som den ”annorlunda föreläsaren” representerar kan den 

med mindre makt, T, kvarstå i sitt förhållningssätt. Dock är det inte enbart presentationen av 

avvikelser som kan resultera i rambrott bland känsloregler. F berättar om J-momentets 

seminarium där det diskuterades jämställdhetsfrågor:  
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Så känns det verkligen just i de här i sådana tekniska och naturvetenskapliga utbildningar 

så känns det som att det är väldigt mycket att man kan avfärda... Eller det kan vara att vi 

diskuterar saker och så kan det vara ”jamen det där är bara känsloargument”. Kanske inte 

att de säger det rakt ut men det är ändå väldigt tydligt vad som är okej att använda som 

argument. Det måste verkligen vara logiskt […]man ska inte bara avfärda det, det kan ju 

betyda något som är viktigt. Jag vet inte hur jag ska formulera mig, men det känns som att 

det inte är lika hög status, eller om man bara säger att det känns så är det inget valid 

argument. Utan ”okej vad har du för statistik på det?”  

 

Här kan en se till känslor som rambrott i den mening att känslan av icke-jämställdhet eller 

diskriminering avfärdas på grund av avlegitimering av känslor som meningsbärande, i alla fall 

när de inte tillhör den normerade gruppens känslor. Detta kan självklart teoretiseras utifrån flera 

utgångspunkter, såsom vetenskapskritik, ideologiska grunder och vidare, men här väljer jag att 

teoretisera om KTH:s inramning som lärosäte. Inom ramen av ett tekniskt program visar citatet 

att den rådande kodnyckeln består av insikten att det ej är passande att tala om känslor som 

forskningsgrundande, utan passande att tala om empiri och mätbar data (Arvidsson & 

Johansson 2017, s. 130). I detta citat blir känslorna rambrottet som placerar F i en inramning 

där hon inte innehar kodnyckeln. En person utan kodnyckel kan uppleva problem att innefatta 

sig inom den givna situationen, detta skulle kunna teoretisera känslan av svårigheter att beskriva 

som F känner (Ibid, s. 131). Vidare berättar M om en känsla som hon fått under sin tid på KTH:  

 

Ibland känner jag bara ”ja, det känns som att jag måste jobba dubbelt så hårt för att  komma 

någonstans” men ibland känner jag liksom ”aha!” att det inte är så höga förväntningar 

heller ”aha! Kunde du det där!? Wow!” typ. Och då är jag ”amen det där var väl inte så 

svårt”. De kanske inte trodde det om mig, kanske. […]men ibland får man den känslan av 

att man är en liten tjej som ska bli ingenjör och ”oj oj oj hur ska det gå” liksom.  

 

M berättar om en tudelad känsla där hon dels får upplevelsen av att hon behöver arbeta dubbelt 

så hårt men samtidigt, så har hon inte höga förväntningar på sig och kan överraska i positiv 

bemärkelse. Kanter skriver: ”The token does not have to work hard to have her presence notice, 

but she does have to work hard to have her achievements noticed” (1993, s. 216). I enlighet 

med Kanter kan upplevelsen som M beskriver teoretiseras som en påföljd av att vara en del av 

en minoritet, en tjej bland en majoritet bestående av män. I samspel med det ovannämnda citatet 

som beskriver KTH som en plats där känslor utgör rambrott understödjer Ms känsla ytterligare 

en dimension där hon även upplever känslor som inte går att kategorisera utifrån enbart positivt 
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rambrott eller negativt rambrott. Istället lämnas hon med en tudelad upplevelse där  

sammanhanget som gett upphov till känslorna inte går att förstå, och därför förblir diffusa. 

Vidare berättar T om känslor som inte lämpar sig inom en viss situation: 

 

Jag är ganska van… känns det som, att behöva tjata för att få min vilja igenom. Och förklara 

gång på gång, men jag blir så arg. Jag blir så arg. Efter varje gruppmöte var jag så var jag 

verkligen arg på de här killarna. Och så kom jag tillbaka och… det var ju lite dåligt egentligen 

av mig, men varje gång vi möttes var jag arg från början. Och så tror jag att de stängde 

öronen och inte lyssnade på mig direkt. Men jag orkade inte sitta ned och förklara om från 

början ”nej, jag tycker vi ska göra så här eller så här” för att de liksom dödade mina idéer 

direkt. […] jag sa liksom ”varför lyssnar ni inte på mig?” och en gång blev jag så arg att jag 

bara gick därifrån. Och efter det var det en som bad om ursäkt men de andra bara ”äähm” 

(nonchalant axelryck). 

 

I citatet berättar T om grupprojektet i introduktionskursen. Här sammankopplas förväntningar 

om vilka känslor som är okej och inte okej att visa i ett givet sammanhang. I och med att 

känsloregler reglerar människors känslouttryck kan tidens förlängning orsaka rollinbäddning 

då den enskilda omhuldar gruppens uppfattning (Arvidsson & Johansson 2017, s. 81). Citatet 

påvisar dock en alternativ känsloreglering där T inte reglerade sina känslor utifrån den inramade 

situationens förväntningar, utan agerade ut sin känsla av ilska och därmed orsakade rambrott 

inom den givna situationen. Citatet visar även den genomgående manliga dominansen inom de 

homosociala mönstren som beskrivits i tidigare avsnitt. Utifrån idén om inramning där 

människors uppfattning och förståelse av världen baseras på det samspel mellan olika ramar av 

förväntningar som råder inom en viss given kontext kan en även tolka känslorna av ilska som 

T upplever som att hon alltid har stått utanför inramningsprocessen med sin egen ram 

(Arvidsson & Johansson 2017, s. 127).  

Sammankopplat med citatet tidigare nämnt kan en även se till att T tidigare i samtalet uttalade 

sitt grupparbete som ”ganska jämställt ändå”. Att se till denna diskrepans kan teoretiseras 

utifrån en jämställdhetsdiskurs som jämställdhet som normativ princip kan innebära (SOU 

2014:34, s. 247). Att arbeta inom en introduktionskurs där jämställdhet ska genomsyra samtliga 

delmoment och inte känna att det är jämställt blir ett rambrott. Jämställdheten tas som självklar 

i ett arbete där det uttalas att det inte ska existera. Diskrepansen skulle även kunna innebära att 

betydelsen av jämställdhet fokuseras på en kvantitativ förståelse av jämställdhet som lika 

många kvinnor och män. Jag tolkar att det jämställdhetsbegrepp som J-momentet ville förmedla 
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inte förlängdes till alla intervjudeltagare. I enlighet med Holgersson et. al (2011, s. 202) spelar 

det en central roll vem och hur det talas om jämställdhet inom jämställdhetsarbete, detta kan 

sammankopplas med Ts upplevelse av sitt arbete som jämställt trots hennes upplevelse av att 

behöva tjata och inte få sina idéer tagna på allvar. Om KTH:s jämställdhetspolicy har en 

normerande faktor av jämställdhet (SOU 2014:34) kommer detta även genomsyra i det 

jämställdhetsarbete som utförs inom KTH:s lärosäte. I förlängningen betyder detta att om en 

kvantitativ jämställdhet ligger till fokus inom dokumentet kommer även J-momentet 

genomsyras av detta. Då J-momentets fokus inte var enbart en kvantitativ uppfattning av 

jämställdhetsbegreppet kan en teoretisera att det är policydokumentet som haft normerande 

krafter under en längre period (sedan 2003) och därmed erbjuder en starkare kraft i jämförelse 

med det nyintroducerade momentet. Samtidigt kan även diskrepansen mellan Ts uppfattning av 

grupparbetet som jämställt och upplevelsen av tjat och ilska ses som att intervjusamtalets 

reflexiva möjligheter erbjudit ett tillfälle för T att reflektera aktivt kring situationen, det vill 

säga, skapa ny kunskap om situationen och vad jämställdhet kan innebära.  

 

7 Avslutande diskussion 

Sammanfattningsvis har denna studie visat på upplevelsen av KTH:s Maskinteknikprogram 

som maskulint dominerad kultur med homosociala mönster som tjejer kan tänkas behöva 

förhålla sig till på olika sätt. Intervjudeltagarna har visat olika strategier där de exempelvis har 

hanterat exkludering i form av tystnad, heterosocialitet, anpassning, motstånd och 

ifrågasättande, samt minoritetsgrupperingar med andra tjejer. Dessa slutsatser om strategier och 

förhållningssätt anser jag stärkas av tidigare forskning presenterad (Martin & Barnard 2013). 

Genomgående i analysen ställs omgivningens förväntningar på olika roller och identiteter som 

tjejer bör eller ska ha mot hur intervjudeltagarna faktiskt är. Detta sammankopplar jag med 

tidigare forskning som påvisar könsmärkning av yrken som ”lämpade” för kvinnor (Kumlin 

2009, s.8). En skulle tro att samtliga deltagare måste förhålla sig till samma normer om vad det 

innebär att vara tjej på KTH, men intervjuerna påvisade både gemensamma normativa 

föreställningar om tjejer och killar, men även på olika normer. Som påvisat i analysen får den 

uppvisade manligt dominerade kulturen rent materiella konsekvenser som därmed kan bli 

skadliga i längden. Att rådande normer blir ifrågasatta och därmed skakar om människor i deras 

normerande förväntningar anser jag vara mindre hotfullt än att kvinnor internaliserar en 

förväntning som orsakar dem att nedvärdera och tvivla på deras egen förmåga. Inom denna 

inramning skulle jag vilja uppmuntra KTH:s fortsatta arbete inom jämställdhet att våga lyfta 



36 

 

den frågan och se vidare på vilka maskulinitetsnormer som råder och därmed tvingar männen 

på utbildningen att förhålla sig och/eller anpassa sitt beteende efter. Trots rollers och identiteter 

socialt konstruerade grund kan denna studie påvisa hur svårt deltagarna känner det är att 

förskjuta de förväntningar som medföljer vissa roller, samt vilka möjligheter och begränsningar 

som finns tillgängliga. Att agera i enlighet med Holgersson (2014), där genusteori och 

separatistiska nätverk agerar som drivkraft i förändringsarbete, skulle kunna vara ett alternativt 

arbetssätt för KTH i framtiden.  

Vidare har jag påvisat en viss diskrepans mellan vad J-momentet ville presentera som 

jämställdhet och vad intervjudeltagarna kallar jämställdhet. Detta skulle jag vilja tolka som en 

föreställning om jämställdhet som normativ princip. Policydokumentet läser jag som att det 

lägger större vikt vid ett kvantitativt jämställdhetsarbete och jämställdhetsbegrepp. Baserat på 

idén om jämställdhet som normativ princip, vilken genomsyrar samtliga vardagliga praktiker 

tolkar jag denna betydelse som grund inom den jämställdhetsdiskurs som J-momentet existerar 

inom. Utifrån förståelsen om J-momentet som ett rambrott skulle en kunna se till dess makt och 

möjligheter till att påverka rådande stereotyper och generaliseringar. Det existerar även en 

tematik inom J-momentet där fokus har legat på kvinnor och kvinnors situation. Självklart 

ligger det stor relevans i att lyfta en minoritet inom en mansdominerad utbildning och ett 

mansdominerat yrke. Problematiken i vad vissa intervjudeltagarna upplevde var att momentets 

kvinnofokus orsakade en känsla bland de manliga kursarna som om det var ett ämne inte 

berörde dem eller som inte gav substans utan en kvinnlig deltagare i deras seminariegrupp. Som 

M berättar:  

 

Vi tog ju ändå inte upp några problem med att vara man, så varför ska det heta 

jämställdhet?[…] Det var fokus på kvinnornas position, och jag vet inte, man hade ju kunnat 

vinkla på olika sätt. 

 

Med citatet i åtanke skulle jag vilja ändra riktning från jämställdhet till normkritik. Jag anser 

inte att det behöver vara utbytbart med jämställdhet, men att det skulle kunna erbjuda andra 

möjligheter. Istället för att tala om jämställdhet, som i detta fall upplevts som kvinnocentrerat 

av vissa av intervjudeltagarna, skulle normkritiken kunna agera inkluderande då normer formar 

samtliga inom den rådande diskursen (Bromseth & Darj 2010, s. 137). Självklart anser jag att 

det ligger stor vikt i att lyfta kvinnors position i samhället, men i och med ett normkritiskt 

förhållningssätt skulle J-momentet kunna ifrågasätta stereotyper. Jag anser också att 



37 

 

normkritiken kan erbjuda en möjlighet för killarna inom Maskinteknikprogrammet att aktivt 

reflektera kring deras positionering och de maskulinitetsnormer som råder.8  

I denna uppsats slutliga diskussion avslutar jag ändå med att benämna J-momentet som väl 

mottaget bland intervjudeltagarna. Samtliga deltagare ställde sig positiv till ett aktivt arbete 

med medvetenhet, information och frågor rörande jämställdhet. Att arbeta vidare med dessa 

frågor anser jag ligga i KTH:s intresse för att bejaka och ta till vara på de deltagandes åsikter, 

insikter och vilja till förändring.  

 

8.2 Vidare forskningsområden 

Likt andra studier och forskningsprojekt genererar ett uppsatsarbete många intressanta 

infallsvinklar, materialupptäckter och ämnen som måste väljas bort då de inte är förenliga med 

uppsatsens syfte. Därför kommer jag härmed presentera vidare forskningsområden som skulle 

kunna generera ny, intressant och viktig forskning. Normer som intervjudeltagarna handlade i 

största del om hur det är att förhålla sig till kvinnopositionen därför vore det intressant att 

undersöka maskulinitetsnormer som råder inom Maskinteknikutbildningen. Att även anta 

maskulinitet som ämne för vidare arbete med jämställdhet är ett av mina förslag till 

Maskinprogrammets ansvariga. Som påvisat i analysen genomsyrar föreställningen om 

normativt jämställdhet det jämställdhetsarbete som påbörjas på KTH, därför vore det intressant 

att se till hur det politiska styrandet även genomsyras på KTH i hänsyn till jämställdhet. 

Uppsatsen manövrerar sig enbart kring kön vilket jag ser som dess svagpunkt, dock erbjuder 

uppsatsen en grund för vidare forskande kring intersektionella perspektiv på teknisk utbildning 

och dess lärosäte. Jag vill även redogöra för potentialen att undersöka diskrepansen mellan de 

föreställningar som förmedlas via kursbeskrivningar och programbeskrivningar samt den 

materialiserade verklighet av rum, objekt och ytor som studenter och anställda befinner sig 

inom. Samtliga ovannämnda forskningsämnen skulle kunna bidra till det vetenskapliga samtalet 

om teknik och samhälle.  

 

 

 

 

                                                             
8 Jmf Powell, S, & Ah-King, M 2013, 'A case study of integrating gender perspectives in teaching and in subject content at a 
natural science university in Sweden', International Journal Of Gender, Science & Technology, 5, 1, p. 52, Complementary 

Index, EBSCOhost, viewed 1 June 2017. 
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9 Bilagor 

A. Intervjuinbjudan 

Hej! 

Kan du tänka dig att delta i intervju för min kandidatuppsats i genusvetenskap?  

Jag heter Linnéa Mattus och skriver min kandidatuppsats inom genusvetenskap vid Stockholms Universitet.  

Grundat i det jämställdhetsarbete som påbörjats vid KTHs Maskinteknikprogram ämnar jag att undersöka 
föreställningar om jämställdhet och kön kopplat till utbildningen. Nu är jag intresserad av att höra om vad just 
du som gått introduktionskursen till Maskinteknik HT16 har att berätta. Jag undrar om du kan tänka dig att träffas 
och prata om detta i ett samtal? Intervjuerna kommer att vara i ungefär en timme och kommer att vara 
centrerade kring jämställdhet och kön i koppling till ingenjörsutbildningen och Maskinteknik som ämne. Jag vill 
gärna använda bandspelare vid tillfället för att sedan transkribera det. Den transkriberade texten är vad som 
kommer att användas i mitt uppsatsarbete. Intervjuerna är konfidentiella och allt inspelat material raderas. Du 
är självklart anonym. 

Jag förstår att livet på KTH är krävande och intensivt därför är jag väldigt flexibel i när på dagen och på vilken 
plats intervjun äger rum. Vi kommer helt enkelt överens om vad som passar dig bäst. Jag är mycket tacksam för 
alla som vill delta! Enda krav är att du läste kursen Introduktion till Maskinteknik HT16. Tiden går fort och är du 
intresserad hör gärna av dig inom de närmsta veckorna. 

Jag berättar gärna mer om allt, både uppsatsen och om mig själv, det är bara att höra av dig till:  

0736185080 eller mattusalma@gmail.com 

Handledare: Anna Cavallin 

B. Information till deltagare  

Information till deltagare 

Genusvetenskapligt uppsatsarbete Stockholms Universitet 2017 

Vad roligt att du vill delta i min studie om jämställdhetsarbetet inom KTHs program Maskinteknik! Grundat i 
det jämställdhetsarbete som påbörjats vid KTHs Maskinteknikprogram ämnar jag att undersöka föreställningar 
om jämställdhet och kön kopplat till utbildningen. I vårt samtal kommer vi att diskutera ditt utbildningsval, 
genus och jämställdhetsmomentet i kursen Introduktion till Maskinteknik. Det transkriberade material som vårt 
samtal utmynnar i kommer ligga som grund till mitt arbete och i denna process är din integritet och ditt 
förtroende viktigt. Ditt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst under processen utan att vidare 
förklaring behövs. Jag kommer att spela in vårt samtal för att direkt efter dess slut transkribera det till skriftlig 
form. Det inspelade materialet raderas. Det transkriberade materialet och eventuella citat i uppsatsen kommer 
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att ha fingrade namn. Du förblir anonym. Samtlig information kommer hanteras i enlighet med 
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för forskning inom humaniora.   

C. Intervjuguide deltagare 

(Märk att detta var en guide med exempelfrågor, och det var snarare kring huvudrubrikerna som teman som 

samtalen hamnade inom) 

Intervjuguide 

Utbildningen 

 Har du pluggat något tidigare? 
 Varför valde du Maskinteknikprogrammet? 
 Har du några mål med din utbildning? 
 Är du nöjd med ditt val av utbildning? 
 Hur ser du på ditt framtida yrke? 

Jämställdhetssatsningen 

 Berätta om hur du uppfattade det moment som handlade om jämställdhet. 
o Hade du förkunskap inom ämnet?  
o Hur uppfattade du momentet? 
o Vad tyckte du kändes givande? 
o Vad tycker du saknades? 
o Vad har hänt efter momentet? Har det förts diskussioner om det bland vänner/lärare/i 

klassrum/utanför?  

Kön 

 Vem tycker du kan bli ingenjör?  
 Vilka egenskaper bör en ingenjör ha? 
 Finns det några av dina kursare som inte passar inom utbildningen? (märk av stämningen)   
 Hur tycker du att grupparbeten/projektarbeten/labbar ser ut i utbildningen?  

o Vem får mest utrymme? 
 Vad för typ av arbete/tänkande/insats betonas eller belönas? Och hur betonas eller belönas det?  
 Vem talar mest under föreläsningar? 

o Varför tror du att det blir så? 
 Hur ser du på könsfördelningen inom utbildningen?  

o Varför tror du att det är så? 
o Problem eller inte problem?  
o Tycker du att det finns ett aktivt handlande för att förändra bland studenterna/lärarna? 

 Tycker du att det finns ett uttalat arbete med jämställdhet bland lärarna? 
 Hur möts idéer om genus och jämställdhet bland dig och dina vänner?  

 Kan du beskriva en situation som du upplevt som icke-jämställd? 

 


