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Abstract 

The purpose of this research was to find out how women develop their interests in male-

dominated technical university. The research questions made an attempt to reveal who could 

influence on the women’s choices of technical studies and how career counselor’s assistance 

and other factors contributed to these choices. Also to what extent women might find it useful. 

This might support the career counsellors to comprehend which potential factors influence on 

women's choices while undertaking technical studies. Also, how it may facilitate the equality 

between genders in the field of work. 

The research was conducted with the women who studies at two, male-dominated Bachelor of 

Science in Engineering programs at KTH Royal Institute of Technology. Qualitative method 

with structured interviews was applied. The results displayed that parents and siblings to some 

extent influenced on women's choices but not career cancellers or friends. However final 

decision was taken by the women themselves. The majority of them achieved very good results 

in maths and physics. To conclude, the women themselves developed their interests in technics 

since they were gifted in maths and physics and were encouraged on this subject.  
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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur kvinnor utvecklar intresse för mansdominerade 

högre tekniska utbildningar. Forskningsfrågorna handlade om vilka personer som har haft 

inverkan på valet av studier, vilken hjälp studenten ansåg sig ha fått av studie- och 

yrkesvägledare samt vilka faktorer som hade haft inverkan på studievalet. Resultaten skulle 

kunna leda till studie- och yrkesvägledares bättre insikt för vad som kan väcka intresse hos 

kvinnor att välja dessa utbildningar, vilket i sin tur kan främja bättre jämställdhet på 

arbetsmarknaden. Undersökningen genomfördes som intervjuer med kvinnor som studerar på 

Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm på två dominerade av män inriktningar inom 

civilingenjörsprogrammet. Resultatet visade att kvinnorna till viss del hade blivit påverkade av 

föräldrar och syskon, men inte av studie- och yrkesvägledare eller vänner. Beslutet att välja 

dessa utbildningar var dock deras eget. De hade nästan alla bra betyg i matematik och fysik. 

Slutsatserna blev att dessa kvinnor hade själva utvecklat ett intresse av teknik tack vare att de 

var duktiga i matematik och fysik och hade i de flesta fall fått uppmuntran kring dessa ämnen. 

Nyckelord 

Jämställdhet, mansdominerad utbildning, teknik, self-efficacy 
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1. Inledning 

Vi vet att flickor och pojkar har olika kön när de föds men behöver det bestämma även över hur 

kvinnor och män utvecklas? Det biologiska könet är bestämt eftersom en kvinna aldrig kan bli pappa 

och en man aldrig kan bli mamma (Cox, 2005). Men det finns också en annan aspekt av kvinnligt 

respektive manligt nämligen det sociala könet som kallas för genus. Genus är ett resultat av manligt 

och kvinnligt i social och kulturell mening (Wahl, 1992) och handlar om hur vi ser på vissa beteenden, 

yrken och färger som manliga eller kvinnliga. Vi tror att det kan vara så att omgivningen, ofta 

föräldrar, placerar barnen i stereotypiska grupper där flickor förväntas inta t.ex. en vårdande roll 

genom att ta hand om dockor medan pojkar förväntas t.ex. inta en roll att skapa och konstruera med 

legoleksaker. Därför förväntas kvinnor även på arbetsplatser utföra ”kvinnliga arbetsuppgifter” och 

män ”manliga” (Wahl, 1992). Det är också en förklaring till varför inte kvinnor innehar 

chefspositioner i lika hög utsträckning som män (ibid.). Enligt Wahl har samhället en uppfattning om 

att kvinnor är mer anpassade för att ta hand om barn och hemmet, är mer vårdande och ”mjuka”. 

Därav skulle kvinnor ha svårare att kunna kombinera detta med en chefsbefattning. Därför skulle de 

vara mindre lämpliga som chefer eftersom samhällets uppfattning är att männen däremot har lättare att 

ta konstruktiva beslut och inte är lika känslosamma. 

 

Det finns nog inget riktigt svar på varför samhälle och föräldrar gör så här med barnen, men vi kan 

tänka oss att om t.ex. en flicka skulle växa upp med enbart pojkar i sin omgivning skulle hon också bli 

formad att tycka om att konstruera och skapa på det sätt som pojkar gör. Så frågan är om flickor tycker 

om att vårda och pojkar att skapa efter teoretiska ramar eller om det är samhälle och omgivning som 

skapar stereotypiska individer. Därför skulle alltså kvinnor kunna lockas till att bli intresserad av 

teknik. Om kvinnor redan i tidig ålder kanske redan i lägre klasser i grundskolan skulle få fler chanser 

att utveckla ett intresse för teknik tror vi att de skulle ha lättare att välja ett yrke inom det området 

senare i livet. 

 

Sverige vet vi är ett land som ska eftersträva jämställdhet, men det är ändå en klar underrepresentation 

av kvinnor på tekniska utbildningar. Näringsliv och skolor försöker med olika insatser få kvinnor att 

söka till olika tekniska program både på gymnasium och på högskolor. Trots det var det fortfarande 

enligt statistik från Högskoleverket
1
 under höstterminen 2008 över 70 procent män på 

civilingenjörsprogrammet. Kvinnor har med andra ord fortfarande en tendens att välja bort 

utbildningar som domineras av manliga studenter, vilket leder vidare till en arbetsmarknad som är 

uppdelad i manliga och kvinnliga yrken. Enligt Drömjobb 2010, den senaste undersökningen som 

gjordes av Manpower Work Life i samarbete med forsknings- och konsultföretag Kairos Future toppar 

                                                      
1
 

http://www.hsv.se/statistik/statistikomhogskolan/jamstalldhet/yrkesexamensprogram.4.531ccc7d115b3bf

5a1580002708.html?struts.portlet.action=/nudev/resultat&sv.url=12.531ccc7d115b3bf5a1580002717& 

http://www.hsv.se/statistik/statistikomhogskolan/jamstalldhet/yrkesexamensprogram.4.531ccc7d115b3bf5a1580002708.html?struts.portlet.action=/nudev/resultat&sv.url=12.531ccc7d115b3bf5a1580002717&
http://www.hsv.se/statistik/statistikomhogskolan/jamstalldhet/yrkesexamensprogram.4.531ccc7d115b3bf5a1580002708.html?struts.portlet.action=/nudev/resultat&sv.url=12.531ccc7d115b3bf5a1580002717&
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ingenjör listan på de yrken som är drömyrken
2
. De respondenter som angav ingenjör som drömjobb 

menade att det här yrket gav dem möjlighet till hög lön, var spännande och utvecklande samt gav dem 

chans att förändra samhället. Samtidigt kunde man läsa i rapporten att kvinnors drömyrken totalt 

domineras av kvinnor. Drömyrken som däremot domineras av män kan även vara drömyrken för 

kvinnor. Trots att kvinnor i högre utsträckning har börjat utbilda sig inom traditionellt manliga yrken 

finns det enligt rapporten fortfarande stora skillnader när det gäller mäns och kvinnors drömyrken. 

Kvinnor väljer numera ekonomi och inredningsarkitekt som den önskvärda professionen och endast 37 

kvinnor i jämförelse med 136 män angav ingenjör som sitt drömjobb (ibid.). Det finns således 

fortfarande stora skillnader mellan män och kvinnor gällande deras syn på vad de vill arbeta med, 

vilket också speglas i mäns och kvinnors val av högskoleutbildningar. Men enligt SCB:s 

pressmeddelande (2010-02-24) kommer kvinnor att fram till 2030 dominera många manliga yrken.  

1.2 Problemområde 

Undersökningen har inspirerats av en artikel som publicerades i Svenska Dagbladet KTH och 

kvinnorna. Naturkunskap och teknik har börjat locka (2010-12-09)
3
 där kvinnors val av manlig 

utbildning på Kungliga Tekniska Högskolan, som i fortsättningen kommer kallas KTH, förklaras av 

två huvudfaktorer: stort intresse för naturvetenskapliga och tekniska ämnen samt familjebakgrund. Det 

framgår nämligen av artikeln att många av de kvinnor som intervjuades hade pappa eller bror som 

studerat på KTH. 

 

Val av utbildning spelar stor roll i människans liv eftersom det kan påverka ekonomi och familjeliv 

samt position på arbetsmarknaden. Att göra könsstereotypa val begränsar möjligheterna (Cox, 2005) 

eftersom en del av yrken utesluts. Studie- och yrkesvägledare ska spela en viktig roll för karriärvalet. 

Än så länge väljer kvinnor och män olika. Det ligger i vårt intresse som ska bli studie- och 

yrkesvägledare att veta hur kvinnliga studenter med ambitionen att välja en högre utbildning kommer 

fram till detta beslut.  

 

Vi valde att inrikta oss på kvinnors val till en högre mansdominerad utbildning. Eftersom utbildning 

och arbetsmarknad fortfarande är könsuppdelade behöver studie- och yrkesvägledare större 

medvetenhet om de orsaker och förhållanden som kan inverka på individens val. Studie- och 

                                                      
2
 http://www.manpower.se/Uploaded/7EACB80ACA8F46E0A4757EEBFD38AFF6.pdf  

(2010) Manpower Work Life Drömjobb 2010. (2010-03-12) 

3
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/naturvetenskap-och-teknik-har-borjat-locka_3890045.svd Petersen, L. 

(2010) KTH och kvinnorna. Naturkunskap och teknik har börjat locka. Svenska Dagbladet. (2010-03-12) 

 

http://www.manpower.se/Uploaded/7EACB80ACA8F46E0A4757EEBFD38AFF6.pdf
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/naturvetenskap-och-teknik-har-borjat-locka_3890045.svd
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yrkesvägledare behöver mer kunskaper om vad som kan locka kvinnor till mansdominerade 

utbildningar. Genom att få djupare insikt om detta kan studie- och yrkesvägledarnas 

vägledningsmetoder i framtiden förbättras. Detta kan bidra till större jämställdhet mellan kvinnor och 

män på tekniska utbildningar. Jämställdhet handlar om, enligt Högskoleverkets rapport, att kvinnor 

och män ska ges lika villkor och samma frihet att välja utbildning och yrke (Kvinnor och män i 

högskolan 2008:20 R). I denna undersökning innebär jämställdhet en jämnare fördelning av könen på 

tekniska program på högskolan alltså utifrån kvinnors underrepresentation på tekniska utbildningar. 

Om kvinnors val av dessa utbildningar skulle balanseras och kvinnors antal skulle öka på dessa 

utbildningar skulle jämställdheten också öka där. 
Studie- och yrkesvägledare skulle kunna använda sig oss av vissa av dessa ”brytares” anledningar och 

orsaker till studievalet att främja jämställdheten på arbetsmarknaden. Erfarenheterna av ett 

könsbrytande arbetssätt kan bli tyst kunskap för studie- och yrkesvägledare (Cox 2005).  

 

Dessutom anser vi att det är viktigt att veta hur beroende utbildningsvalen egentligen är av kön. Det 

kan visa sig att kvinnor väljer bort de manliga yrkena eftersom andra kvinnor väljer bort de och att det 

inte finns något annat förutom fördomar och okunskap som hindrar kvinnor att välja de annars 

traditionellt manliga yrkena. Om kvinnor utvecklar förmåga att välja bort teknik, vad är då orsaken till 

detta? Vi tror dessutom att om studenten redan har bestämt sitt val kan det vara svårt för studie- och 

yrkesvägledare att kunna vidga deras perspektiv. Bakomliggande orsak till deras beslut kan vara att 

föräldrar har detta yrke och det är givet att de ska fortsätta i samma yrkesbana som sina föräldrar. 

Dessa elever tror vi kanske har svårare att ta till sig vad en studie- och yrkesvägledare vill förmedla. 

Detta går emot elevens självbestämmande. Kanske väljer kvinnor ett yrke som vanligen väljs mest av 

män för att tjäna bättre eller för att gå emot strömmen?  

 

 

 

1.3 Förförståelse 
Vi vet att det förekommer att barn väljer utbildning efter hur andra påverkar deras beslut. Ibland kan 

det vara föräldrar och ibland syskon eller någon annan. Vi anser också att manliga förebilder hemifrån 

kan spela en avgörande roll när det gäller de ämnesintressen som både män och kvinnor utvecklar. Vi 

är båda kvinnor som har valt en kvinnodominerad utbildning. Enligt vår uppfattning har vi under 

uppväxten socialiserats in i denna roll på så sätt att den sociala omgivningen hade format vår syn på 

vad som är kvinnligt respektive manligt. 

 

Vi utgår också ifrån att kvinnor som väljer en mansdominerad utbildning har utvecklat intresse för 

teknik. Detta intresse kan bero på att de kvinnor redan som flickor i skolåldern fick möjlighet att se 

hur olika saker fungerar och därmed skaffat sig nödvändiga förkunskaper inom teknik. 

 

Studie- och yrkesvägledare ska vidga elevers perspektiv och betona vikten av elevens eget val. Men 

hur mycket är det elevens eget val? Elever som redan har bestämt sig för att följa sina föräldrars 

yrkesval kan inte vara öppna för ”sitt eget val”.  Med ”sitt eget val” avser vi att individen själv har 

kommit fram till valet (av studier) utan påverkan av någon annan.  
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Vi bygger vår förförståelse på teorin Social Cognitive Career Theory som vi fortsättningen kommer 

kalla SCCT (Brown, 2002). Den bygger på att individens tilltro till den egna förmågan påverkar 

karriärvalet. Teorin beskriver att individen har en tendens att välja och utveckla intressen inom 

områden där denne presterar bra och där denne får en positiv feedback samt uppmuntran av andra. 

Detta kan dock leda till, enligt vår uppfattning, att individen väljer bort alternativ som egentligen 

skulle passat bättre.  

 

 

 1.4 Antagande 
Vi vill påstå att kvinnor som väljer att studera på civilingenjörsprogrammet som är ett program 

dominerat av män har en bestämd yrkeskarriär redan i skolåldern.  

 

 

1.5 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka hur kvinnor från högstadiet och framåt utvecklar sitt intresse för högre 

tekniska utbildningar dominerade av män. Med utbildningar dominerade av män anses här 

utbildningar där andelen män i förhållande till kvinnor är mer än 70 %. 

 

 

1.6 Forskningsfrågor 
 

1. Vilka personer har haft inverkan på valet av studier? 

 

2. Vilken hjälp anser sig studenten ha fått av studie- och yrkesvägledare i sitt val? 

 

3. Vilka faktorer har haft betydelse för valet? 

 

 

1.7 Avgränsningar 
På grund av tidsramarna avgränsades undersökningen till kvinnor som studerar på mansdominerade 

tekniska utbildningar på en högskola. Kvinnor från civilingenjörsprogrammet på KTH valdes ut.  

 

Undersökningen genomfördes inte utifrån klass eller etnicitetsperspektiv eftersom tonvikten lades på 

hur kön påverkar kvinnors val av studier. Dessutom valdes bort att intervjua kvinnor om de olika 

faktorer som kunde haft betydelse för utveckling av tekniska intressen och som förekommit innan 

kvinnorna började på högstadiet. Vi ansåg att detta skulle kunna påverka tillförlitlighet av resultatet 

eftersom kvinnorna kan ha glömt dessa faktorer. På grund av undersökningens begränsade tidsramar 

valdes det bort att fokusera på syskonordningen d.v.s. om respondenter var äldsta, mellan eller yngsta 

barnet. 

 

 

1.8 Kunskapssyn 
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Vi ansåg att det inte är möjligt att undersöka mänskligt handlande genom att använda sig av 

naturvetenskapliga metoder. För att undersöka hur kvinnor har utvecklat sina intressen för 

mansdominerade högre utbildningar valdes därför närkontakt med respondenterna. På det sättet ville 

vi ta del av deras tankar, upplevelser, känslor, övertygelser och värderingar. Vi valde att genomföra 

intervjuer. Forskningsintervjuer har ett bestämt syfte, ordning och skiljer sig från ett vanligt samtal. 

Dessutom ska forskningsintervjuer förvandlas till en text. Denna text tolkas sen av forskaren i syfte att 

skaffa sig en förståelse av textens mening (Kvale 1997:49). Det som påverkade tolkningen av 

intervjuerna i denna undersökning kan beskrivas genom den hermeneutiska cirkeln. Enligt Kvale är 

förståelsen av den text som forskaren får utifrån intervjuer en successiv process vilket innebär att 

forskaren tolkar både olika delar av texten och texten i sin helhet. Det sker en ständig växling mellan 

delar och helhet eftersom forskaren kan tolka helheten utifrån de olika delarna vilket i sin tur kan 

påverka hur forskaren kommer att tolka helheten o.s.v. (ibid.). Denna tolkningsprocess menar Kvale är 

avslutad när forskaren kommer till en logisk, och enhetlig mening utan några motsägelser (ibid.).  

 

Vi var medvetna om att trots att vi hade intervjuerna och forskningsfrågorna i fokus för vår tolkning 

kunde vi inte fullständigt distansera oss från det som respondenterna hade sagt. Johannessen & Tufte 

tar upp att forskaren är en del av den verkligheten som han eller hon studerar (2003). Att forskaren är 

deltagare innebär att han/hon inte bara lever själv i det samhälle han/hon studerar utan också 

kommunicerar med de som bidrar till undersökningen (ibid.). Vi är medvetna om att våra egna 

erfarenheter och vår förförståelse i en viss grad kan ha påverkat både de frågor vi formulerat till 

intervjuer och vår tolkning av resultatet.  
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2. Bakgrund 

 
I detta kapitel beskrivs generellt hur situationen på högskolor och KTH ser ut när det gäller 

jämställdhet. Dessutom beskrivs vilka inriktningar på civilingenjörsprogrammet på KTH som finns 

och hur fördelningen på inriktningarna mellan män och kvinnor ser ut. Därefter presenteras teorier, 

litteratur och avhandlingar som vi ansåg relevanta med tanke på uppsatsens syfte. Vi letade efter 

passande litteratur både på Google och på bibliotek. Det fanns en mängd forskning som handlar om 

kvinnor och teknik därför fick vi begränsa oss och välja endast den litteratur som direkt berörde vårt 

syfte och forskningsfrågor. 

 

 
 

 

2.1  Kvinnor i högskolan 

 
Enligt Högskoleverkets rapport Kvinnor och män i högskolan (2008:20 R) har det sedan 1970- talet 

varit fler kvinnor än män på högskolor men val av utbildning mellan båda könen är betydande. 

Könsuppdelning är både vertikal och horisontell. Den vertikala dimensionen handlar om utbildningens 

längd, prestige samt vilket yrke utbildningen förbereder för (till exempel sjuksköterska som ligger 

lägre i yrkeshierarkin eller läkare som ligger högre i denna hierarki). Den horisontella dimensionen 

handlar om ämnesområde såsom vård, humaniora eller teknik (ibid.). 

 

Enligt rapporten som presenterar andelen kvinnor inom sju olika ämnesområden (till exempel vård- 

och omsorg, undervisning, juridik, naturvetenskap, teknik) var det läsåret 2006/07 betydligt fler 

kvinnor än män som avlade sin första examen inom alla de sju ämnesområdena men det är endast det 

tekniska ämnesområdet där det är tydligt manlig dominans om 71 procent (ibid.). Männen var också i 

en klar majoritet när det gäller antalet nybörjare på civilingenjörsutbildningen och 

högskoleingenjörsutbildningen, det vill säga 75 respektive 77 procent män och 25 respektive 23 

procent kvinnor (ibid.). I rapporten tas även upp att det trots allt utbildas en hel del kvinnor på de två 

utbildningarna vilket beror på att utbildningarna har många studenter. Det är också intressant att 

kvinnorna trots sin klara minoritet på de två tekniska utbildningarna avlägger examen i högre 

utsträckning än männen. Men att orsaken till detta skulle vara att kvinnor som börjar sådana 

utbildningar är mer motiverade än männen är enligt rapporten oklart. 

 

 

2.2 Kvinnor på KTH 

 
KTH är den största tekniska högskolan i Sverige. Här utbildas civilingenjörer, högskoleingenjörer, 

arkitekter, och examen finns som kandidat, master, magister och doktor. Utbildningarna kan utan 

tvekan betraktas som attraktiva eftersom enligt information som finns på högskolans hemsida hela 98 
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procent av studenterna får jobb efter avklarad utbildning. Dessutom anser 95 procent av studenterna 

”att den utbildning de gått på lever upp till de kompetenskrav som ställs på deras nuvarande 

arbetsplatser”
4
. 

 

Det tar fem år att bli civilingenjör och tre år att bli högskoleingenjör. Civilingenjörsexamen är en 

examen på avancerad nivå medan högskoleingenjörsexamen är på grundnivå. År 2009 var det 3 404 

nybörjare på civilingenjörs-, arkitekt- och högskoleingenjörsutbildningarna samt kandidatutbildning 

och teknisk basutbildning, varav 30 procent var kvinnor 
5
. Enligt KTH:s årsredovisning 2009 är vissa 

inriktningar mycket starkt underrepresenterade av kvinnor (2009). Tabell 1 visar de utbildningar där 

det finns den minsta andelen kvinnor av nybörjare (ibid.).
 6
 

 

Tabell 1. Totalt antal nybörjare och andel kvinnor av nybörjare på utbildningsprogram 2009 

enligt KTH:s årsredovisning 2009. 

 

Utbildning Totalt Antal kvinnor 

Elektroteknik 50 13% 

Datateknik 165 8%  

Farkostteknik 105 18%  

Informationstek. 135 23%  

Maskinteknik 132 19% 

Mikroelektronik 46 10% 

Teknisk fysik 109 25% 

Öppen ingång 106 30% 

 

Det är dock fortfarande flera utbildningar som är dominerade av män trots att 98 procent av 

studenterna hittar arbete efter avslutad utbildning. Många kvinnor väljer bort det tekniska området 

trots att KTH arbetar aktivt med att nå olika grupper. Bland de aktiviteter som ska locka till 

utbildningen finns möten med presumtiva studenter med olika bakgrund, kön, bostadsort, etnisk 

tillhörighet eller funktionshinder samt skolbesök av studentambassadörer och deltagande i mässor 

m.m. För de som behöver förstärka sina förkunskaper i exempelvis matematik finns det också 

möjlighet att läsa nätbaserade överbryggningskurser mellan gymnasieskola och högskola i matematik 

samt tekniskt basår som vänder sig till studerande som inte gått gymnasiets naturvetenskapliga 

program (ibid.).  

 

                                                      
4
 http://www.kth.se/utbildning/arbetsliv/en-utbildning-pa-kth-ger-jobb-1.17086 (2010-05-15) 

5
 http://www.kth.se/om/fakta/kth-i-siffror-1.3488 (2010-05-15) 

6
 Det är dock intressant att det även finns, enligt rapporten, utbildningar där det är mest kvinnor t.ex. inom 

Medicinsk teknik och Bioteknik där andelen kvinnor i 2009 var högre än 50 procent.  

http://www.kth.se/utbildning/arbetsliv/en-utbildning-pa-kth-ger-jobb-1.17086
http://www.kth.se/om/fakta/kth-i-siffror-1.3488
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Trots att kvinnor är i minoriteten på KTH verkar situationen successivt förbättras. Andelen kvinnor av 

nybörjarna i civilingenjörsutbildningen har enligt årsredovisningen 2009 stigit till den högsta andelen 

någonsin, 33 procent (ibid.). Kvinnors intresse för civilingenjörsprogrammet har alltså ökat. KTH har i 

ett par år genomfört en enkätundersökning bland de nyantagna om bland annat deras orsaker till val av 

KTH. De flesta som började utbildningen det senaste året svarar att de bestämde sig för KTH efter 

gymnasiet. ”En majoritet av nybörjarna har valt KTH eftersom KTH har ett gott rykte, de har ett stort 

intresse för naturvetenskap och teknik och/eller för att utbildningen ger stora karriärmöjligheter” 

(KTH:s årsredovisning 2009:9)  

 

 

 

2.4 Anknytande teorier, forskning/ metoder/resultat 

 

Självförtroendens roll för karriärvalet 
Enligt ett av undersökningens antaganden har kvinnor som väljer att studera på 

civilingenjörsprogrammet som är ett program dominerat av män en bestämd yrkeskarriär redan i 

skolåldern. Teorin SCCT (Social Cognitive Career Theory av Lent, Brown & Hackett i Brown 2002) 

beskriver hur tron på den egna förmågan kan vara avgörande för karriärval och att individen söker sig 

till miljöer där de får en positiv förstärkning. Vi anser att den positiva förstärkningen kan komma från 

föräldrar. Därför kan det bli så att om barnet ofta får en positiv uppmuntran om att en viss utbildning 

skulle passa barnets förmåga och intresse kan barnet själv börja tro på detta. Därigenom utvecklar 

barnet självförtroende att prestera bra inom ett visst område. 

 

 Det finns, enligt SCCT ett samband mellan de mål individen sätter upp t.ex. att utbilda sig till 

civilingenjör och individens självförtroende. Teorin introducerar tre centrala begrepp: self- efficacy, 

outcome expectations och personal goals. Self- efficacy innebär individens tilltro till sin egen förmåga 

att prestera något. Outcome expectations innebär det resultat individen förväntar sig att uppnå genom 

sitt handlande. Self- efficacy och outcome expectations skaffar individen sig genom fyra lärande 

erfarenheter: tidigare prestationer, genom att observera andra, social övertalning samt fysiologiska och 

känslomässiga reaktioner. Personal goals kan definieras som individens bestämdhet att engagera sig i 

en viss aktivitet eller att påverka något framtida resultat. Alla de tre variablerna influerar varandra och 

vi tror att de är användbara för att resonera hur kvinnor har gjort sina val som brytare. Vi antar att val 

av mansdominerat tekniskt program kan påverkas av en positiv själbild, tilltron till sin egen förmåga 

och hittills uppnådda resultat. Detta påverkar vilka mål individer sätter upp.  

Teorin strukturerar individens karriärrelaterade intressen, val och prestationer enligt tre modeller 

Interest Development Model, Choice Model och Performance Model. 

 

För att ta reda på hur kvinnor utvecklar intressen för högre mansdominerade utbildningar är det viktigt 

anser vi att undersöka vilka aktiviteter, sysslor som kvinnor uppfattade som intressanta från högstadiet 

och framåt och hur de presterade inom de aktiviteterna. Interest Development Model beskriver hur 

individen utvecklar sina intressen genom deltagande i olika aktiviteter och feedback från andra. 

Människor tenderar att utveckla sina intressen inom de områden där de betraktar sig själva som 

kompetenta och där de förväntar sig att deras agerande leder till goda resultat. Det innebär också att 
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människor inte utvecklar intressen för aktiviteter där deras self-efficacy är svag eller där de inte 

förväntar sig att uppnå goda resultat. Om människor upplever att de presterar bra med en viss aktivitet 

och förväntar sig att uppnå bra resultat med aktiviteten sätter de mål som ska upprätthålla och öka 

deras engagemang i just den aktiviteten. Detta pågår ständigt genom hela livscykeln och människor 

utvecklar karakteristiska mönster av karriärintressen. Det som påverkar den här processen är också 

värderingar, möjligheter, genus, etnicitet, socioekonomiska förhållanden individen lever i och andra 

kontextuella och individuella faktorer. Vi tror alltså att kvinnor utvecklar intressen för 

mansdominerade tekniska utbildningar eftersom de fått chans att prestera bra inom tekniska eller 

naturvetenskapliga ämnen och att de fått positiv uppmuntran från både föräldrar och lärare. I resultat 

förväntar de sig uppnå goda resultat inom tekniska yrken (i form av exempelvis arbete som kommer 

att ge dem status eller hög lön).  

 

Vi tror att det är intressant att ta reda på om kvinnor väljer teknik därför att de inte kan förverkliga sina 

riktiga intressen eller om de tvärtom har prioriterat denna utbildning. Choice model förklarar att om 

människor inte kan förverkliga sina intressen på grund av olika hinder (till exempel avsaknad av 

support i familjen, begränsad utbildning) brukar de göra karriärval som är mindre intressanta för dem 

men som är möjliga att förverkliga, och där de kommer att uppnå adekvata resultat, samt där de är lika 

kompetenta.  

 

Den sista av modellerna: Performance model förklarar hur individen genom sina erfarenheter, 

begåvning eller tidigare prestationer formar sin förmåga. Förmågan påverkar self-efficacy och 

outcome expectations. Stark self-efficacy och positiv outcome expectation gör att individen sätter mer 

ambitiösa mål som hjälper individen att även prestera bättre. Vi anser att för bli ”brytare” och välja 

högre teknisk utbildning måste kvinnor prestera mycket bra i skolan och på det sättet skaffa sig 

förmåga och självförtroende att klara av en sådan utbildning.   

 

Utveckling av nya intressen  
Bristen av intressen för teknik gör att kvinnor ofta väljer bort tekniska utbildningar och yrken. I artikel 

Planned Happenstance Theory: Unexpected career opportunities (1999) diskuterar John D. 

Krumboltz, Kathleen Mitchell och Al S. Levin hur studie- och yrkesvägledare kan hjälpa individen att 

upptäcka och utveckla nya intressen. Framtiden är enligt Krumboltz m.fl. svårt att förutse speciellt att 

det hela tiden utvecklas nya yrken därför borde individen öppna sig för och se chanser i oväntade 

händelser istället för att noggrann planera sin karriär (ibid.). Det betyder inte alls att individen borde 

lämna allt åt ödet utan lära sig att se möjligheter i olika situationer. Studie- och yrkesvägledare borde 

utifrån detta perspektiv hjälpa individen att utveckla fem kunskaper som är viktiga för att kunna skapa, 

känna igen och använda chanser som karriärmöjligheter: nyfikenhet, envishet, flexibilitet, optimism, 

och modet att chansa (ibid.). 

 

Enligt denna teori är det alltid möjligt att utveckla nya intressen och lära sig nya saker. På detta sätt är 

teorin motsatsen till matchningsteorier som förutsätter möjligheten att matcha personlighetstyper till 

olika yrken. Vi anser att det finns för få kvinnor inom tekniska högre utbildningar eftersom de inte 

utvecklat intressen för teknik. Vägledaren kan genom att använda olika samtalsmetoder uppmuntra 

individer till utveckling av nya kunskaper och intressen. Utifrån teorin anser vi att kvinnor som väljer 
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mansdominerade utbildningar har öppnat sig för nya möjligheter. Därför undrar vi också om de 

kvinnorna har utvecklat de egenskaper som Krumboltz m.fl. tar upp som viktiga för att se chanser i 

livet t.ex. nyfikenhet, flexibilitet och optimism?  

 

 

 

Teorier om rationella val och socialisationsteorier  
Jan O. Jonsson i Könssegregering inom utbildningssystemet: förändringar och förklaringar, bilaga 6 i 

Den könsuppdelade arbetsmarknaden av SOU 2004:43 poängterar att trots en stor utjämning av 

könssegregeringen när det gäller utbildningsnivå har det hänt väldigt lite när det gäller inriktningen på 

studierna. Jonsson beskriver och tar kritisk ställning till olika teorier som försöker förklara 

könsskillnader i utbildningsval. Det finns således två huvudinriktningarna: teorier om rationella val 

och socialisationsteorier.  

 

I den första gruppen ingår de teorier som menar att könssegregeringen uppstår därför att pojkar och 

flickor strävar efter att maximera sin nytta som också kan beskrivas som livstillfredsställelse (ibid.).  

Pojkar och flickor har olika intressen, olika avkastning (i form av till exempel trivsel) av 

utbildningsval, olika barriär (som exempelvis diskriminering på arbetsplatsen), olika ”komparativa 

produktivitetsfördelar” (vad gäller t.ex. hushållsarbete) och olika livsprojekt därför väljer de olika 

utbildningar och yrken (ibid.). Jonsson är kritisk till teorier om rationella val eftersom det bland annat 

inte är säkert om högstadieelever redan i den ålder kan göra rationella val genom att kunna förutse sina 

framtida arbetsmarknadsvillkor som skulle styra utbildningsvalet. Dessutom är rationellt tänkande 

begränsat av att utbildningsval hamnar i en känslig femtonårsålder då det blir mycket viktigt med att 

välja det alternativ som bekräftar manlig respektive kvinnlig identitet. Detta är särskilt synligt när man 

jämför gymnasieval och högskoleval där det sist nämnda valen är mindre könssegregerade. Jonsson 

anser att detta stödjer tanken om att könsrolltänkandet är påtagligare bland yngre (ibid.). Jonsson 

ställer också en viktig fråga om det faktiskt är så att flickor väljer de yrken som kommer att underlätta 

för dem att kombinera hushållsarbetet och förvärvsarbetet med tanke på att flickor nuförtiden ser 

snarare fram emot att leva i ett mer jämställt förhållande (ibid.).  

Det finns enligt Jonsson två varianter av teorier av rationella val som är mer givande när det gäller att 

förklara könssegregering inom utbildningssystemet, nämligen att män och kvinnor utvecklar olika 

intressen, framförallt att män väljer teknik och kvinnor språk, vård och omsorg samt att pojkar och 

flickor presterar olika i olika ämnen vilket avgör vilken utbildning de sen väljer. Att välja efter sin 

prestationsförmåga blir enligt Jonsson alltså rationellt (ibid.).  

 

I den andra gruppen ingår socialisationsteorier som förklarar könssegergering inom 

utbildningssystemet med individens beroende av ”sin sociala omgivning, sin uppväxt och de normer 

hon internaliserar” (2004:358). Socialisationsteorier är inte heller också enligt Jonsson helt 

övertygande. Utbildningsval ska enligt teorin vara ett resultat könssocialisation både i skola och i hem 

samt massmedias bild av män och kvinnor. Pojkar och flickor socialiseras in i sina könsroller och lär 

sig i sin uppväxtmiljö vad pojkar och flickor borde göra. Detta skulle innebära att kvinnliga förebilder 

skulle kunna locka pojkar respektive flickor till att göra vissa utbildnings- och yrkesval samt att 

föräldrarnas könstypiska eller könsatypiska val skulle påverka barnen i liknande riktning. Jonsson 
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poängterar dock att det inte finns empiriska studier som skulle kunna ge stöd för hypotesen att 

föräldrarnas val har betydelse för hur könstypiska val barnen gör (ibid.). I föreliggande uppsats har 

dock vi själva utgått ifrån att det kan vara så att föräldrarnas val kan ha betydelse för vilken inriktning 

barnen väljer. Om modern eller fadern har utbildat sig inom en viss bransch kommer kanske barnet att 

utveckla intresse för liknande yrken eftersom barnet redan skaffat sig kunskaper om den. 

 

Jonsson anser också att kamratinflytande kan ha betydelse för könssegregering inom 

utbildningssystemet eftersom det kan vara så att pojkar och flickor väljer som kompisarna (ibid.). 

Utifrån detta antagande anser vi att kompisar eller vänner kan påverka kvinnors intresse för högre 

utbildningar dominerade av män. 

 

Tidigare forskning 
Åsa Wikberg-Nilsson i sin rapport Kvinnor i civilingenjörsprogram hinder och förutsättningar för 

ökad rekrytering (2008) försöker svara på frågan om vad som attraherar kvinnor till 

civilingenjörsprogram och vad som gör att de väljer bort det. Undersökningen bestod framförallt av 

intervjuer med kvinnliga studerande vid civilingenjörsprogrammet Teknisk design vid Luleå tekniska 

universitetet. Inriktningen har sedan starten lockat både kvinnor och män, vilket betyder att den inte 

varit mansdominerad. Wikberg-Nilsson hade planerat genomföra intervjuer med kvinnor från olika 

inriktningar men svarsfrekvensen var låg och det var enbart de studenter som gick Teknisk design som 

svarade. Dessutom poängterar hon att inte ens de kunde tänka sig att delta så länge ämnet lydde 

Kvinnor i civilingenjörsprogrammet. Först när ämnet ändrades till Studenter i 

civilingenjörsprogrammet ville de medverka. Detta visade enligt Wikberg-Nilsson att de intervjuade 

inte tyckte om att utmärkas som en speciell grupp. De tyckte inte om att lärarna ofta påpekade att de 

var kvinnor på ett tekniskt program. Inte heller trodde de kvinnliga studenterna på att det borde införas 

särskilda aktiviteter för att locka kvinnor till tekniska inriktningar. 

 

Istället trodde de intervjuade kvinnorna på förebilder och vissa hade varit ute i gymnasieskolorna som 

studentambassadörer och berättat om sin utbildning. Under de besöken svarade de på många frågor om 

matematik och fysik som betraktades av gymnasieelever som svåra och ofta avskräckande ämnen.  

Att det var just Teknisk design de hade valt berodde i stort på att inriktningen har inslagen av design 

istället för att enbart innehålla maskinkurser. Det framgick också av undersökningen att de intervjuade 

kvinnorna upplevde brist på förkunskaper från det tekniska området (ibid.). 

 

Wikberg-Nilsson kommer fram till en slutsats att för att öka kvinnors intresse för tekniska utbildningar 

behövs fler förebilder som visar tekniken i ett nytt sammanhang.  

 

Exempel hämtade från hemmet, gymmet, medicin och utbildning skulle göra att personer med otraditionell 

teknikbakgrund har lättare att ta till sig och intressera sig för teknik (2008:2) 

 

Hon anser dessutom att det är nödvändigt att genomföra en reform av civilingenjörsprogrammet för att 

attrahera olika grupper (ibid.). Med andra ord att inte ändra på kvinnorna utan på utbildningen. 
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Betydelsen av förebilder för valet framgår även av en enkät som presenteras i utredningen Den 

könsuppdelade arbetsmarknaden (2004) där det tas upp att förebilder haft störst betydelse för 300 

yrkesverksamma mäns och kvinnors studie- och yrkesval. Föräldrarna hamnade på andra plats, dock 

hade pappa större påverkan på mäns val medan kvinnornas val påverkades i lika stor grad av mamma 

och pappa. 

 

I Jämställt vägval av Roland Cox (2005) tas upp genusperspektiv vid studie och yrkesval. Boken 

bygger på intervjuer med vägledare som inom ramen för projektet Partnerskap för jämställdhet i 

Gävleborgs län under ett par år reflekterade över studie- och yrkesvägledning utifrån genusperspektiv. 

Författaren tar upp att de kvinnor som väljer en mansdominerad bransch är brytare som både höjer sin 

status men samtidigt riskerar att utsättas för bland annat uppmärksamhet och synlighet vilket kan ha 

både positiv och negativ effekt. Hon kommer att få till exempel bättre lön men kan även särbehandlas 

på grund av sitt kön (ibid.).  

 

En av vägledarna i undersökningen poängterar att  

 

Vägvalet sker inte över en natt i sista året [...] Ungdomarna väljer kurser under hela gymnasieperioden, och 

varje liten korsväg är en del av ett större val (2005:8) 

 

Författaren tar upp att varje val bygger utifrån andra erfarenheter än tidigare valet. När individen gör 

ett val utvecklas denne och varje val som redan gjorts påverkar varje senare val (ibid.).  

Samtidigt tas det upp att det sker stark socialisering under gymnasietiden då vänner och attityder 

spelar stor roll vid valet samt att föräldrarnas förväntningar mot flickor och pojkar formar ungdomars 

sätt att tänka (ibid.). En av de intervjuade säger 

 

Personer utbildar sig inte till det som de är mest begåvade på och mest intresserade av utan mer till det som 

de förväntas göra (2005:16).  

 

Författaren betonar att det är svårast att ändra det som vi lär oss tidigt i livet . Det gäller också de 

vanor eller värderingar som är en viktig del av vår personlighet. Därför är genus en av de 

fundamentala delarna av individens identitet (ibid.).  

I boken betonas dessutom studie- och yrkesvägledares roll för jämställdhet. Vägledaren måste ha 

sakkunskap, bli medveten inte bara om andras värderingar utan även om sitt eget förhållningssätt och 

om sina värderingar. Det är också mycket viktigt för vägledaren att utvärdera sitt arbete (ibid.). 

 

Harriet Aurell i skriften Teknik på kvinnors vis. Om villkor och möjligheter (2000) tar upp att kvinnor 

känner olust inför tekniken som sällan stärker kvinnoidentiteten och som dessutom kräver kunskaper i 

fysik och matematik. Hon betonar att kvinnor i motsats till män betraktas som trendbrytare om de 

väljer teknik (ibid.). Samtidigt undrar Aurell 

 

Vad är egentligen teknik? Kan det vara ett bygge av tejp och papp? Eller måste det vara av metall? Måste 

det finnas sladdar och motorer och föredrar kvinnor mjuka material och män hårda? (2008:7) 
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Kvinnor saknar ofta viktiga förkunskaper inom teknik som många män har, vilket leder till att kvinnor 

som hamnar på mansdominerade tekniska utbildningar måste kämpa mycket mer för att klara av 

kurser (ibid.). Män skaffar sig sådana kunskaper på fritiden eftersom det uppfattar de som roligt. 

Dessutom saknar kvinnor intresse för teknik och detta strider mot vad det innebär att vara tekniker 

nuförtiden. Aurell betonar att tekniker måste vara innovativa, vilket är omöjligt om man saknar 

intresse för det som ska utvecklas (ibid.). Författaren lyfter att engagemang i teknikens möjligheter 

inte är likvärdigt med höga betyg i naturkunskap eller matematik. Aurell tar upp att kvinnor behöver 

utveckla aktivt intresse för teknik och att detta är möjligt om de försöker lösa verkliga problem.  

 

Kunskap kan delas i ”knowing that” som handlar om faktakunskap och ”knowing how” som innebär 

att individen vet när kunskapen ska användas och hur. ”Knowing how” baseras på individens tidigare 

kunskap och förförståelse. Individen måste kunna tolka situationen och veta hur problemet ska 

praktiskt lösas. Genom att prova, testa, undersöka, titta kan individen lära sig att gå från faktakunskap 

till praktiken och lära sig tekniken (ibid.). Aurell beskriver ett projekt Teknikan där kvinnor med 

nyfikenhet för teknik men utan förkunskaper utvecklade sin förståelse för teknik genom att just kunna 

knyta ihop tekniken med det som de redan kunde. Om kvinnor skaffar sig teknisk förtrogenhet 

kommer de tekniska kunskaperna blir både intressanta och förståeliga. Aurell poängterar 

 

Det är alltid lättare att förstå sådant som man är motiverad för och sådant som görs på ett roligt och 

positivt sätt. Det som fungerar bra uppfattas som intressant, medan det som inte lyckas blir negativt laddat. 

Den som känner sig illa till mods har svårare att lösa problem, medan en stark självkänsla ökar 

kapaciteten.” (2000:37) 

 

Vi tror att Studie- och yrkesvägledare kan ha svårt att vidga perspektiven för en individ som redan har 

en bestämd uppfattning om sitt studieval innan samtalet. Det kan vara så att en eller båda föräldrarna 

har valt en yrkesbana som också barnet förväntas följa. 

 Lidströms avhandling En resa med osäkra mål Unga vuxnas övergång från skola till arbete i ett 

biografiskt perspektiv (2009) tar upp just detta. Den är genomförd med intervjupersoner mellan 25-29 

år som för tillfället var inskrivna på arbetsförmedlingen vid intervjutillfället. Hon vill kartlägga de 

arbetssökandes situation, bakgrund och förhållning till studie- och karriärvägledning både i skolan och 

på arbetsförmedlingen. Lidström beskriver att kön, klass och etnicitet påverkar människans liv trots att 

det finns normer i samhället att människan ska skapa sitt eget liv.  

Lidström tar upp samhällets behov och mål med karriärvägledning som ”kan kopplas till lärande, 

arbetsmarknad och social rättvisa” (Lidström, 2009 här refererat efter Watts och Sultana 2004; Watts 

2008).  

 

Lidström påtalar att intervjupersonerna i avhandlingen har tagit starkt intryck av sina familjer i både 

studier och arbetsliv. Det är vanligt att välja som sin förälder eller syskon när det gäller studier 

och/eller yrken (ibid.) Hon beskriver att det är vanligast att personerna har valt som den föräldern av 

det egna könet.  

 

Kontakterna med studie- och yrkesvägledare beskrivs av Lidström att de kan vara stödjande, 

hindrande eller meningslösa. Tyvärr uppfattas studie- och yrkesvägledningen både i grundskolan, 
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gymnasiet och på arbetsförmedling som mer negativ än positiv (ibid.). Sökanden som har en högre 

utbildning d.v.s. en utbildning på högskolenivå eller högre har en tendens att inte vilja ta till sig det 

studie- och yrkesvägledaren eller arbetsförmedlaren säger eftersom de sökandena anser att de har en 

högre utbildning än studie- och yrkesvägledaren. Därför anser de att de vet bättre om sina studie- och 

yrkesval än studie- och yrkesvägledaren (ibid.). Det är inte ofta någon av personerna själv har sökt upp 

en studie- och yrkesvägledare utan de har mer eller mindre haft samtal när det har varit påtvingade 

t.ex. i samband med val till gymnasiet. (ibid.). Det är sällan som någon upplevt en verklig process av 

vägledning eller uppföljning. Samtalen har mest handlat om att få information. Vanligast är att 

kontakten med studie- och yrkesvägledare har skett mellan övergången från grundskola till 

gymnasium i samband med gymnasievalet (ibid.) Efter gymnasiet uppger personerna nästan inte haft 

kontakt alls med studie- och yrkesvägledare. 

 

Kvinnor och män väljer olika, det vet vi. Som studie- och yrkesvägledare borde vi främja att även 

kvinnor väljer till tekniska utbildningar anser vi.  

Kvalet inför valet Om elevers förväntningar och möten med vägledare i grundskolan (Lovén, 2000) 

handlar om en undersökning om elevers och vägledares synpunkter och uppfattningar om 

vägledarsamtal. Elever från årskurs 9 ingick i undersökningen eftersom de skulle välja till gymnasiet.  

 

Historiskt har vägledning setts ur ett samhällsperspektiv där invididen ska anpassas efter samhällets 

situation och ledas in till yrken som samhället har nytta av (Lovén, 2000 här refererat efter Watts, 

1980). Lovén tar upp att Watts har beskrivit att i den svenska vägledningen ska ungdomar vara 

beredda på orättvisor i samhället och att de ska få kunskap om att förhindra dessa. På så sätt ska 

samhällsstrukturen kunna förändras och kunna bli mer jämställd (ibid.). Det poängteras att vägledaren 

ska uppmuntra t.ex. flickor att söka till tekniska inriktningar (ibid.)  

Lovén tar upp att svensk vägledning handlar om en process genom hela livet och att det ska ske en 

balans mellan individens önskemål och behov tillsammans med samhällets.  

Lovén beskriver precis som Lidström att eleverna vill helst ha information och inte så mycket 

perspektivvidgning.  

Vi anser att det är viktigt att studie- och yrkesvägledare blir mer medvetna om sin kunskap och 

förmåga att kunna främja en mer jämställd uppdelning på arbetsmarknaden.  

 

Studie- och yrkesvägledare behöver ha mer insikt i vad som inverkar på individers studieval för att 

lättare kunna främja jämställdhet på arbetsmarknaden. Samtidigt behöver individen vara medveten om 

sina egna förmågor för att kunna göra välgrundade val som passar just de. 

I Samtalet i studie- och yrkesvägledningsprocessen (Lindh, 2007) som tar upp valet till gymnasiet 

också med fokus på elever i årskurs 9 beskrivs att  

 

Valet innebär att en relation skapas mellan individen och olika alternativ vad gäller yrken, utbildningar etc. 

Denna relation kan lösas/hanteras på många olika sätt.  (Lindh, 2007:19) 

 

Individen i dagens föränderliga samhälle är tvungen att kunna lösa problem hela tiden  (Lindh, 2007, 

här refererat efter Peterson, 1995). Individen ska ha självkännedom och veta om alternativen för att 

kunna koppla samman dessa. Individen ska i vägledningen kunna få hjälp med att lära känna sig själv, 
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att hitta olika alternativ och möjligheter (Lindh, 2007, här refererat efter Peterson, 1995). Lindh menar 

liksom Lovén att vägledning bör ses i ett livslångt perspektiv och ska ses som ett komplement till att 

kunna ge individen djupare kännedom om sig själv och alternativen (Lindh, 2007). 

 

Hon menar samtidigt att det ska ske med samarbete mellan individen och t.ex. föräldrar, syskon 

och/eller vänner och att de också ska kunna ge sin bild av individen (ibid.) 

Liksom Lovén tar Lindh upp att det är viktigt för individen att bli medveten om sig själv och sina 

kunskaper och färdigheter och sen skapa sig en bild av valalternativen till t.ex. gymnasiet. Skolan 

utgör en förändringsprocess i utgångspunkterna för individen (ibid.) Därför ska skolan vara med och 

medverka till att hjälpa eleven att kunna göra välgrundade beslut till studieval (ibid.) 

Enligt Lindh verkar det som de elever som har ambitioner om en högre utbildning i framtiden har mer 

nytta av att få reda på enbart information om t.ex. vilken skola som är bäst i studie- och 

yrkesvägledarsamtal medan elever som har sämre förutsättningar mer vill veta hur de kommer in på 

önskat program. Dessa elever är mer intresserade av rådgivande samtal. Elever med högre ambitioner 

verkar ha en tendens att vilja veta mer om framtiden och deras framtida yrkesval (ibid.). 

Vägledarna däremot verkar ha som mål eller projekt som Lindh beskriver det att kunna tillföra något 

nytt till eleven och eleven ska känna att den har ”fått” ut något av samtalet (ibid.). 

Vi anser att studie- och yrkesvägledaren ska kunna stötta och ge den kunskap som behövs för att 

individen själv ska kunna fatta ett eget beslut om studieval. 
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3. Metod 
 

I undersökningen genomfördes sex djupare intervjuer med hjälp av intervjuguide, bilaga 1. 

Inledningsvis skickades missivbrev ut, bilaga 2. Intervjuerna gjordes med kvinnliga studenter på 

civilingenjörsprogrammet på KTH.  

Genom nära kontakt med respondenterna gavs möjlighet att inte bara undersöka de yttre faktorer som 

påverkat deras studieval utan även att gå ”på djupet” och förstå verkligheten utifrån respondenternas 

tolkning av den.  

 

Beskrivande och undersökande forskning ska ta hänsyn till kontexten och sammanhanget och sträva 

efter bättre förståelse av människors erfarenheter/upplevelser (Marshall& Rossman 1999). I sådana 

studier är det viktigt att ta reda på hur människor definierar sin situation (ibid.) och att låta dem 

använda sina egna ord. Därför genomfördes strukturerade intervjuer. Genom strukturerade intervjuer 

gavs möjlighet att skaffa förståelse av de intervjuades kontext, upplevelser och tolkning av olika 

händelser som kan ha påverkat valen, men möjlighet gavs ändå att ställa följdfrågor eftersom 

intervjuerna fritt kunde utgå från en intervjuguide med olika frågeområden. Genom frågorna från 

intervjuguiden kunde de intervjuade personerna ge svar men också fördjupa sig mer i vissa områden. 

På det sättet kunde respondenterna vara öppna för perspektiv samtidigt som risken undveks att 

respondenterna bara ”pratade på” som vid ostrukturerade intervjuer (May 2001). Intervjuguiden kunde 

användas vid varje intervju tack vare strukturerade frågor, vilket underlättade jämförelse mellan 

intervjupersonerna. Vid varje intervju undveks i möjligaste mån värderande frågor eftersom svar 

utifrån respondenternas perspektiv och referensramar eftersträvades. 

 

 

3.1 Genomförandesteg  
Först kontaktades den centrala studie- och yrkesvägledningen på KTH som tyckte att även 

programansvariga skulle kunna kontaktas. Därefter kontaktades även studie- och yrkesvägledarna för 

varje inriktning på civilingenjörsprogrammet samt programansvariga. Efter förklaring av syftet med 

undersökningen och vilka respondenter som söktes erbjöd sig studie- och yrkesvägledarna och 

programansvariga att vidarebefordra missivbrevet till lämpliga respondenter, se bilaga 2.  

Efter ungefär en vecka började respondenter svara på mejl med missivbrevet att de gärna ställde upp 

på intervju men det var dock ingen från mansdominerad inriktning. Det dröjde ytterligare en vecka 

innan studenter från två mansdominerade inriktningar teknisk fysik och farkostteknik började svara på 

mejl. Sammanlagt var det 14 respondenter som svarade och av dem valdes sen ut tre från inriktningen 

farkostteknik och tre från inriktningen teknisk fysik. 

Intervjuguiden skickades ut innan intervjuerna genomfördes för att respondenterna skulle veta vad de 

svarade på. Intervjuerna genomfördes sedan såväl på telefon som på plats på KTH. 

Både intervjuerna på KTH och telefonintervjuerna skedde enskilt med varje individ. Intervjuerna 

spelades in på bandspelare och i vissa fall på dator och transkriberades sedan.  

Som avslutning analyserades materialet och återkoppling skedde till syftet och forskningsfrågorna. 
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3.2 Urvalsgrupp och urvalsförfarande 
Respondenter från KTH valdes eftersom det är Sveriges största tekniska universitet där 

civilingenjörsprogrammet har flera inriktningar som är dominerade av män. Utifrån de 14 kvinnor som 

efter att ha fått missivbrev, bilaga 2 från studie- och yrkesvägledarna och programansvariga visade sitt 

intresse för att delta i intervjuerna valdes sen sex från inriktningen farkostteknik och inriktningen 

teknisk fysik eftersom de inriktningarna var dominerade av män. Urvalet blev beroende på vilken 

inriktning respondenterna gick och därför valdes respondenter med olika bakgrund, ålder och från 

olika årskurser. Därmed gick ett urval att få fram, kvinnliga studenter på ett program som i första hand 

män väljer och få en mer generell bild av kvinnor som väljer till civilingenjörsprogrammet. Med det 

urvalet gick det att få en bredare bild av kvinnorna. Med det menas att det gick att ta reda på vad 

kvinnor med olika utgångspunkter och situationer hade för orsaker att välja till teknisk utbildning.  

 

 

3.3 Datainsamling 
Två av intervjuerna genomfördes på plats på KTH och fyra genom telefonintervjuer. Vissa av 

intervjuerna genomfördes på telefon p.g.a. att intervjuerna endast kunde ske på kvällstid vilket skulle 

försvårat för respondenterna om det endast hade genomförts intervjuer på plats. Av de intervjuer som 

genomfördes på KTH skedde den ena i en lugnare korridor och den andra i ett datarum som var tomt 

just då. Båda dessa ställen valdes av respondenterna. Varje intervju tog ungefär 25 minuter och skedde 

samma dag på kvällen. Båda uppsatsförfattarna deltog vid dessa intervjuer. Intervjuerna spelades in 

både med dator och med bandspelare.  

Telefonintervjuerna spelades också in på bandspelare och dessa intervjuer tog från 20 till 30 minuter. 

Telefonintervjuerna genomfördes enskilt med bara en intervjuare och en respondent. Därefter 

lyssnades på varandras inspelningar och diskuterades eventuella oklarheter.  

 

 

3.4 Tillförlitlighet och giltighet 
Att intervjua de kvinnliga studenterna gav möjlighet att få en klarare bild av beslut att välja 

civilingenjörsprogrammet. Genom att göra intervjuerna individuellt riskerades inte att respondenterna 

imiterade varandras svar och de kunde svara mer öppet eftersom det endast var vi som deltog. Det togs 

ändå i beaktande att respondenterna kanske svarade som de trodde att vi ville att de skulle svara. 

Därför var det viktigt att det klargjordes i missivbrevet syftet och vad undersökningen handlade om 

och att respondenterna kunde välja att avstå från frågor de inte ville svara på.  

 

 

3.5 Etiska ställningstaganden 
Det var viktigt att det utvecklades en ömsesidig respekt i intervjuerna. Respondenterna skulle genom 

att intervjufrågor, bilaga 1 och missivbrev, bilaga 2 skickades ut i förväg kunna bli medvetna om vad 

de svarade på. 
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Vi tog hjälp av de fyra huvudkraven i Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning  (Vetenskapsrådet)
7
 . 

 Informationskravet – Respondenterna informerades om syftet med undersökningen innan 

intervjun och vad uppsatsen skulle handla om. De upplystes om att de fick avstå att svara på 

en fråga om de inte ville. Eftersom respondenterna själva fick välja om de ville ställa upp på 

intervju var deltagandet frivilligt.  

 Samtyckeskravet – Respondenterna ville frivilligt intervjuas och var väl medvetna att deras 

svar skulle ingå i undersökningen. 

 Konfidentialitetskravet – Namnen har bytts ut mot påhittade namn för att respondenterna 

skulle kunna förbli anonyma och skydda deras identitet. Svar från respondenterna och 

uppgifter om personerna har förvarats så att obehöriga inte skulle få tillträde.  

 Nyttjandekravet – Uppgifter och svar från respondenterna har enbart använts i 

undersökningen och förstörs när uppsatsen är godkänd. 

 

Frågorna utformades så att respondenterna inte skulle känna sig trängda eller kränkta. Vi ansåg det 

viktigt att inte ställa värderande frågor. Det var viktigt att respondenterna visades respekt och att vi 

intog en icke-vetande roll som intervjuare. Det var respondenten som hade svaren och för att kunna få 

svar på frågorna var det viktigt att utgå från att respondenten var experter på sina egna svar. 

 

3.6  Människosyn 

Som blivande studie- och yrkesvägledare anser vi att studenten så långt det är möjligt ska kunna fatta 

sina egna beslut och att det är av största vikt att studenten är medveten om detta. Om en student endast 

har en enda inriktning av studier, bestämd sen barndomen (av olika anledningar) kan det begränsa 

denna elev att se andra möjligheter. I vissa fall kanske den inslagna banan är den rätta, men det är 

svårt att veta om inte andra alternativ har övervägts. Vi som ska bli studie- och yrkesvägledare vet att 

vi ska främja jämställdhet, men är det rätt att göra det i en sådan situation när en ung kvinna har 

bestämt sig. Vad betyder det att det är det val som pappa vill? Kanske trodde vi att kvinnor väljer ett 

yrke som väljs av mest män för att tjäna bättre eller för att hon vill utveckla sitt tekniska intresse. 

 

3.7 Bearbetning och analys av resultatdata 
Efter transkriberingen av samtalen gjordes en tabell med intervjufrågorna och sammanfattade svar, 

bilaga 3. Sen sammanställdes liknande svar från respondenterna med fetstil i texten och en 

kategorisering gjordes av svar som liknade varandra. Med hjälp av kodningen kunde vi sen analysera 

ett mönster där vi såg vilka personer som hade varit involverade och vilka styrkor som hade lett till att 

respondenterna hade gjort valet att studera på civilingenjörsprogrammet.  

 

 

 

 

                                                      
7
 http://www.vr.se/etik.4.3840dc7d108b8d5ad5280004294.html 
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4. Resultat  
Intervjuer genomfördes med sex kvinnor som alla studerade på KTH. Alla studerade på 

civilingenjörsprogrammet varav tre studerade på inriktningen teknisk fysik och tre på inriktningen 

farkostteknik. Båda inriktningarna har betydligt färre kvinnor än män.  

På grund av hänsyn till respondenternas integritet kallas respondenterna för fingerade namn. 

Respondenter från inriktningen teknisk fysik börjar på bokstaven T och respondenter från inriktningen 

farkostteknik börjar på bokstaven F. För att följa respondenternas svar, se bilaga 3. 

 

Farkostteknik 

Felicia- 32 år     

Fia talade inte om sin ålder    

Filippa- 25 år 

    

Teknisk fysik 

Tina- 25 år 

Tricia- 19 år    

 Tuva- 21 år 

 

 

Varje intervju transkriberades i sin helhet. Delar valdes sen ut som sattes in i en tabell för att ge svar 

till intervjuguidens frågor, bilaga 3. Utifrån den kategoriseringen har sedan svaren delats in i de 

områden som fanns i intervjuguiden d.v.s. Omgivningens påverkan, Studie- och yrkesvägledaren 

inverkan samt Styrkor inför valen. Därefter har de tre kategoriseringarna till viss del indelats i 

underkategorier. Under datainsamling lades till två frågor som upplevdes relevanta, nämligen de 

intervjuades reflektioner runt Planer efter avslutat utbildning samt Vad som kan locka kvinnor till 

civilingenjörsprogrammet. 

Efter de olika kategorierna presenteras här resultatet. 

 

 

 

4.1 Beskrivning av inriktningarna teknisk fysik och 

farkost teknik 
 

4.1.1 Farkostteknik 
Utbildningen är 5-årig. Farkostteknik är inriktad på alla slag av transporter som dagens samhälle 

ställer höga krav på när det gäller drift, effektivitet och dess miljöpåverkan, men som på alla andra 

inriktningar på civilingenjörsprogrammet är denna en bred utbildning som också tränar studenten i att 

kommunicera och leda projekt. Utifrån detta kan sedan studenten välja olika specialiseringar: 

fordonsteknik, aerospace och marina system, men även exempelvis matematik och industriell 

ekonomi. Inriktningen farkostteknik är en av fem utbildningar i Sverige som har belönats med 
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Högskoleverkets kvalitetsutmärkelse ”Framstående utbildningsmiljö”. Det är en garanti för att 

studenten får en utbildning och examen av hög kvalitet
8
.  

Arbetsmarknaden är i första hand riktad till utveckling inom fordonsindustrin såsom lastbilar, 

personbilar, tåg, fartyg, flygplan och t.o.m. rymdfarkoster. Det innebär inte att det är de enda 

verksamhetsområden som går att arbeta inom efter examen. Det går även att arbeta inom andra 

branscher och bli projektledare, forskare, utvecklingsingenjörer och chefer (ibid.).  

Farkostteknik finns endast på KTH. 

 

4.1.2 Teknisk fysik 

Teknisk fysik är liksom farkostteknik 5-årig och anses vara en av de svåraste inriktningarna på 

civilingenjörsprogrammet, enligt några av respondenterna.  

Det bygger framförallt på ämnena matematik och fysik. Inriktningen ses som en bred utbildning inom 

teknik och naturvetenskap, men det är en ”skräddarsydd” utbildning där ämnen kan väljas efter 

studentens eget önskemål med i stort sett alla ämnen inom teknik och naturvetenskap, men med 

tonvikt på matematik och fysik
9
. 

Arbetsmarknaden är mest knuten till teknik och naturvetenskap där studenten efter examen kan arbeta 

som utvecklare eller forskningsledare. Personer med examen från teknisk fysik anses vara 

problemlösare inom teknikområdet
10

. 

 

4.2 Omgivningens påverkan 
Här beskrivs hur respondenterna har påverkats av vilka studieval föräldrar, syskon och kompisar har 

gjort. Om det har varit negativ eller positiv påverkan och om det har medfört att respondenten har gjort 

liknande val eller inte. Det beskrivs om hur föräldrar, syskon och vänner har tyckt om respondentens 

studieval och om resultaten från grundskolan och gymnasiet har varit omtyckta eller inte av 

omgivningen, d.v.s. föräldrar, syskon och vänner. Det beskrivs också hur lärarna har uppmuntrat 

respondenterna till sina resultat. Här presenteras även det inflytande som kompisar och vänner kunde 

haft på de intervjuade kvinnornas studie- och yrkesval. 

 

4.2.1 Föräldrars/syskons bakgrund 

Tre av de intervjuade uppgav att de har mammor som arbetar inom vårdande yrken, den ena som 

barnmorska den andra som sjuksköterska och den tredje som barnsköterska. Alla tre har däremot 

pappor som har teknisk utbildning varav en har teknisk utbildning från gymnasium, en är civilingenjör 

och en har studerat en teknisk inriktning och doktorerat på KTH. En av de kvinnorna har dessutom en 

syster som är dataingenjör.  

  

 De tre övriga kvinnorna har annan än teknisk utbildning. Två uppger att de varken har syskon eller 

föräldrar med teknisk bakgrund. Den ena anger att hennes mamma doktorerade i Schweiz och att 

pappan har en högre utbildning, men det framgick inte inom vilket område. Hon har dessutom inga 

syskon. Den andra poängterar att hennes föräldrar är arbetare. Den tredje kvinnan utan föräldrar med 

                                                      
8
 http://www.kth.se/utbildning/program/civilingenjor/farkostteknik, (2010-10-05) 

9
 http://www.kth.se/utbildning/program/civilingenjor/teknisk-fysik,  (2010-05-10) 

10
 http://www.kth.se/utbildning/program/civilingenjor/teknisk-fysik/2.702 (2010-05-10) 

http://www.kth.se/utbildning/program/civilingenjor/farkostteknik
http://www.kth.se/utbildning/program/civilingenjor/teknisk-fysik
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teknisk bakgrund anger att föräldrarna är humanister och arbetar som lärare, dock läser hennes båda 

syskon till ingenjörer.  

 

4.2.2 Påverkan från föräldrar till studievalet 

De två kvinnor som varken har föräldrar eller syskon med teknisk utbildning uppger att de inte har 

mycket eller ingen påverkan av föräldrarnas studieval till sitt eget val av studier.  

En av kvinnorna berättar att hon har blivit påverkad att välja till civilingenjörsprogrammet tack vare 

föräldrarnas uppmuntran och stöttande att läsa vidare en högre utbildning, gärna till civilingenjör, men 

hon tycker ändå att valet var hennes eget eftersom hon höll med föräldrarna. 

 

Ja, fast jag kommer inte ens ihåg att jag hade nånting emot. Jag visste att jag var duktig i skolan åh… ja, 

det skulle varit samhällsprogrammet då, men det var, jag var på nåt vis ändå intresserad av naturen så jag… 

ja, det blev det. (Intervju med Tina, april, 2010) 

  

Hennes syskon läser också till ingenjörer trots att föräldrarna är humanister 

 

Ingen av de har nån teknisk bakgrund eller ingen av de är ingenjörer men däremot jag och mina två syskon 

läser alla till ingenjör så det är väldigt tydligt att ändå våran familj eller...åh... snarare mina föräldrar hade 

påverkat väldigt mycket att vi alla läser till ingenjör (Intervju med Tina, april 2010) 

 

En av de intervjuade kvinnorna tyckte att hennes pappas val av studier snarare hade fått henne att 

tveka inför valet till en sådan utbildning 

 

Det påverkade mig väldigt mycket att jag blev tveksam till att läsa det här för att jag tycker att, jag har 

alltid tyckt att det som min pappa jobbar med verkar jättetråkigt och jättekonstigt och jag förstår 

ingenting… Så att det var för att jag tyckte det var därför jag tvekade att välja fysik, att läsa det här för att 

jag inte ville landa i nåt sånt. (Intervju med Tricia, april 2010) 

 

En av kvinnorna tyckte däremot att hennes pappas arbete som civilingenjör verkade coolt och därför 

valde hon det. 

 

Jag vet att jag redan när jag var liten tyckte jag det var ganska coolt att pappa var civilingenjör utan att 

förstå riktigt… (Intervju med Tuva, april 2010) 

 

En annan som har både en syster på KTH och pappa som doktorerat på KTH anger att hon hade 

samma intresse som sin syster av matematik och tyckte därför att det blev ett naturligt val att välja 

naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet, men hon var egentligen intresserad av teater. KTH 

beskriver hon ändå som att det kändes väldigt bekant och som en möjlig studieväg. 

 

Det kändes bra med KTH… det kändes hela tiden väldigt… jaa, bekant på nåt sätt som den möjliga vägen 

att gå. Jag har mer samma intresse som min syster än min bror [...] [Jag ville]inte välja samma som henne 

med det gjorde väl att KTH var väl inte så främmande skulle jag säga [...] (Intervju med Filippa, april 

2010) 
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Hon betraktar dessutom sin syster som en förebild 

 

Min syster har alltid varit väldigt duktig i skolan liksom så på så sätt... hon är lite av en idol för mig ... [...] 

hon kan också visa på att ingenting är omöjligt jag har haft väldigt tur i livet att kunna bolla med henne 

också.  (Intervju med Filippa, april 20110) 

 

4.2.3 Omgivningens åsikter om studieval och studieresultat 

Oftast var föräldrar och syskon så gott som alla positiva till både studieresultat och val av studier  

 

De har varit positiva... ja, och stöttande och vännerna har ju också varit positiva (Intervju med Tina, april 

2010) 

Mina föräldrar är väl positiva till det. Dom har... dem tycker väl att jag valt en väldigt svår väg... (Intervju 

med Tuva, april 2010) 

 

Dem har väl varit väldigt positiva förutom min bror som tycker att det är ett väldigt konstigt val.(Intervju 

med Tricia, april 2010) 

 

Två utav de intervjuade kvinnorna: Felicia och Fia upplevde negativa reaktioner från sina föräldrar. 

Felicias föräldrar, speciellt mamman var väldigt negativa till både studieresultat och val av studier 

eftersom hon kände att mamman aldrig hade stöttat henne vare sig till resultaten i skolan eller till 

vidare studier 

 

Mamma generellt har aldrig varit nöjd med mig i skolan oavsett. Kom jag hem och det fattades ett poäng 

till maxpoäng så fick jag alltid försvara varför jag misslyckades med det enda poänget istället för:” Grattis! 

29 rätt av 30” (Intervju med Felicia, april 2010). 

 

 Denna kritik har påverkat henne även senare 

 

I: Men tror du att hennes... hm... att hon kan ha påverkat dig att du blivit mera sporrad till att göra bättre 

resultat? 

Felicia: Nej, det är snarare tvärtom. Det leder till att om jag går in på en tenta och så märker jag att inte kan 

skriva fullpott så får sån ångest och liksom aggression mot det att oftast så skriver jag bara namn och 

lämnar tentan hellre än jag försöker halvvägs. (Intervju med Felicia, april 2010). 

 

Fia uppger något liknande som Felicia att mamman blev förvånad av valet av studier och trodde inte 

hon skulle klara de.  

 

Mamma skulle eller trodde inte jag skulle klara av det efter tredje året och hon trodde jag skulle börja och 

sen sluta direkt. (Intervju med Fia, april 2010) 

 

Filippas föräldrar och syskon tyckte att valet var bra, men föräldrarna var lite tveksamma eftersom 

Filippa egentligen var intresserad av teater. Föräldrarna var nöjda med studieresultatet eftersom 

Filippa hade bra resultat i skolan. 
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4.2.4 Uppmuntran från lärarna 

Tre av kvinnorna i undersökningen upplevde erfarenheter av lärarna positivt och tycker att de fick bra 

uppmuntran från lärarna fast en utav de uppger att det hände att hon var i konflikt med lärarna 

 

Jag måste säga att det är väldigt olika. Antingen så har jag stora problem för jag kommer inte överens med 

lärarna eller så kommer jag bra överens [...] ja, jag blir stimulerad av att de är duktiga lärare och kan svåra 

på frågor och engagera sig [...] så lärarna haft en avgörande roll liksom. (Intervju med Filippa, april 2010) 

  

En av de intervjuade uppfattade lärarna att de satt fast i sin egen kurs och ville inte gå utanför den för 

att uppmuntra till att studera, men hon tyckte ändå att de på något sätt fick henne att vilja gå emot de 

och därför studera vidare. 

 

De var väldigt fixerade vid just den kursen de lärde ut så att det var såna här frågor utanför kursen så var 

det hela tiden ”Ja, men det där eller det där vet jag ingenting om. Vill du lära dig om det där får du gå på 

högskola” (Intervju med Tricia, april 2010) 

 

Hon uppfattade dock inte alla lärarna på det sättet utan det fanns någon som var mer uppmuntrade, en 

lärare i matematik E.  

 

I ett fall saknar den intervjuade personen åsikt om lärarna eftersom hon uppfattade sig själv som 

självständig och därför hade bra kontakt med lärarna. 

  

Endast en av kvinnorna, Felicia, hade enbart negativa erfarenheter av lärarna och tycker inte alls hon 

fick någon uppmuntran av dem 

 

[...] de alltid underskattat mig grovt. Det finns ingenting som jag hatar så mycket som en lärare som talar 

för mig vad jag inte klarar av. Det är inte upp till dem att göra. De ska ge mig allt jag behöver för att klara 

mig ungefär och så där . 

 

 

 

4.2.5 Närmaste vänners studieval 

Endast en av de intervjuade kvinnorna har en väninna som studerar på KTH. I andra fall har vänner 

gjort helt olika val. Vissa vänner har inte valt att studera vidare till högre studier medans andra har valt 

helt andra inriktningar. Bland de val som vännerna till de intervjuade har gjort finns sådana 

utbildningar såsom dietistutbildning, språkutbildningar, läkarprogrammet, juristprogrammet, 

utbildningar på bl.a. Handelshögskolan och Yrkeshögskolan. Några har också valt att satsa på teater. 

 

4.3 Studie- och yrkesvägledares inverkan på valet av studier 
Fyra av de intervjuade kvinnorna uppger att de inte har bra erfarenheter av studie- och yrkesvägledare. 

De tycker inte studie- och yrkesvägledaren har haft någon betydelse för valet av studier vare sig i 

grundskolan eller på gymnasiet eller att studie- och yrkesvägledare var tråkig  
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Ja, alltså på högstadiet, jag kommer ihåg att jag hade en väldigt tråkig studievägledare som inte var så där 

rolig och han var väldigt gammal och det kändes som om han inte var så inspirerande överhuvudtaget. 

(Intervju med Tina, april 2010) 

 

I ett fall gav arbetsförmedlare mer hjälp och uppmuntran kring högre studier och mer 

perspektivvidgning än i skolan 

 

Så sa han: ”då vill jag att du tar med dina betyg och så kommer hit och så tittar vi lite grand på vad som 

behövs”. Och då såg han att jag hade väldigt höga betyg och då sa han att ” jag tycker att borde tänka på 

ingenjör istället” [...] så här i efterhand så tror jag att han knuffade mig i rätt riktning. Jag vet inte om han 

var nån yrkesvägledare och hans roll på arbetsförmedlingen men just han påpekade att det fanns ett yrke till 

som skulle kunna varit intressant då.(Intervju med Felicia, april 2010) 

 

I ett annat fall upplevdes studie- och yrkesvägledaren som uppmuntrande och positiv, men det visade 

sig senare att han bara hade gått på hennes betyg och tyckte därför att hon var en typisk 

samhällsvetenskaplig elev. Detta visade sig inte stämma när hon senare började gymnasiet eftersom 

hon då bytte till naturvetenskapligt program. 

  

Ja, alltså när vi började i grundskolan så sa den studievägledaren att jag verkade vara en klassisk samelev 

och då lyssnade jag glatt och började på sam, men så kom jag fram till att det inte riktigt passade utan bytte 

till natur och tyckte jag att då var det ganska svårt att byta, men det gick i alla fall. (Intervju med Tricia, 

april 2010) 

 

Bara en av respondenterna uppger att studie- och yrkesvägledare faktiskt har försökt vidga 

perspektiven och visat på fler alternativ vilket hon tyckte var bra. 

  

Han tog fram olika alternativ och han talade om hur det var om man kunde komma ut och jobba direkt. Sen 

fick man göra en uteslutning själv och det tyckte jag var skönt, men han sa alla alternativ. (Intervju med 

Fia, april 2010) 

 

Det visade sig också att man kan vara nöjd med sin kontakt med studie- och yrkesvägledaren i 

grundskolan utan att behöva uppleva att det påverkat ens val  

 

Ja, jag visste egentligen vad jag skulle välja och han tyckte mitt val var bra… men han var verkligen… 

väldigt påläst och duktig. Han hade koll, jag kände mig trygg med det han sa liksom, men han ändrade inte 

mitt val [att läsa naturvetenskapligt program] på nåt sätt. (Intervju med Filippa, april 2010) 

 

 

4.4 Styrkor inför valet 
Med styrkor inför valet menas här de intervjuades intressen, deras resultat i skolan och hur de 

uppfattar orsaker till hittills gjorda studieval. Här tas även upp vilka skolämnen respondenterna var bra 

på och tyckte om. Vilken uppmuntran de fick från lärare kring studieresultatet och vad de själva har 

upplevt kunna förbättra deras resultat. Samt hur de har kommit fram till valet av 
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civilingenjörsprogrammet och vad de tror kan locka fler kvinnor att välja till 

civilingenjörsprogrammet. 

 

4.4.1. Val av gymnasieprogram 

För tre av de intervjuade blev det ett naturligt och självklart val att gå naturvetenskapsprogrammet. 

Alla tre hade intresse för matematik och naturämnen och dessutom var duktiga på de ämnena. En av 

dem uttrycker sitt intresse för naturkunskap som ”nyfikenhet” och ”att kunna fixa nånting”.  

 

En av de intervjuade berättar att trots att hennes val av naturvetenskapsprogrammet blev till en viss 

grad resultat av hennes intresse fanns det andra, viktigare orsaker till detta val. Programmet innebar en 

viss prestige och hon ville göra mamma och pappa stolta, visa att hon kunde klara av det.  

 

Naturligtvis så naturprogrammet kunde vara lite intressantare eftersom när jag var liten så läste jag sån här, 

var, hur boken. Sprängdes mammas kök några gånger ungefär. Experimenterade, såna små 

vetenskapsexperiment som fanns i boken. Jag tyckte det var mycket roligare än att hålla på och läsa om 

hästar och sånt [...]. Natur, tror jag, valde jag lite grand för att det var bekanta till min familj och där var en 

dotter på, en av mammans vänner och hon hade en dotter som gick natur och så hennes föräldrar berättade 

hela tiden så stolta över att det var så svårt det här programmet, så kände jag: det här skulle jag också klara 

av det, så jag tog det i hopp att göra mamman, pappan stolta. (Intervju med Felicia, april 2010) 

 

 

Naturvetenskapsprogrammet visade sig dock för svårt för henne och hon bytte det, först till 

samhällsvetenskapligt och sen till individuellt anpassat program.  

 

Endast en av kvinnorna valde samhällsvetenskapligt program och det var efter uppmuntran från en 

studievägledare. Dessutom var hon snarare intresserad av humanistiska inriktningar och ändå valde 

hon senare till naturvetenskapsprogram 

 

Jag har haft ganska lätt för att hantera språket som att skriva och prata svenska och engelska, tyska och 

franska. Och sen tror jag att va rätt bra på matten men det är väldigt svårt att avgöra för att vi var en klass 

där alla var bra på matte så jag var väl medelbra i den klassen. Så att jag tror att jag va rätt bra på 

naturämnen också [...] Så att jag, men jag alltid haft liksom lättast för dom samhällsvetenskapliga ämnena 

för att jag är bra på att analysera (Intervju med Tricia, april 2010). 

 

Tre av respondenterna anger att naturvetenskaplig inriktning valde de eftersom det var en bred 

utbildning om man inte visste vad man sen skulle läsa 

 

Jag ville ha någonting som var så brett som möjligt för jag inte visste vad jag skulle plugga efteråt och då 

kändes natur bredare än samhällsinriktningen (Intervju med Tina, april 2010) 

 

4.4.2 Resultat i skolan, motivation och intressen  
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De flesta bedömer sina resultat på högstadiet som goda eller väldigt goda och alla kvinnor, förutom en 

som anger idrott som hennes starkaste sida, var bra på matematik och naturämnen. Endast en beskriver 

sig själv som ganska dålig och medelmåtta på högstadiet samt medelgod på gymnasiet.  

 

När det gäller uppmuntran för att prestera bättre anger två av respondenterna att det är framförallt 

praktiska tillämpningar eller experiment som skulle kunna uppmuntra dem till att få bättre resultat. 

 

Så tror jag att man skulle göra mer praktiskt, att jag har tyckt det vart roligt att kanske göra roliga 

experiment eller fått, eller kunna se vad jag håller på med. Om jag har jobbat med nånting som har liknat 

det jag har pluggat så har jag fått mer förståelse för det.(Intervju med Fia, april 2010) 

 

Åh att man liksom har, under kursen tar upp praktiska tillämpningar som känns rimliga också. Ja, t.ex. när 

vi höll på och listade ut hur ett kylskåp fungerade så kände jag att det va ju väldigt intressant… medans den 

gången då vi räknade på en, nån slags vätskebehållare som antog att den va oändligt lång och så va den inte 

det och så undrar man vad det har för egentlig tillämpning i verkligheten. (Intervju med Tricia, 2010) 

 

I ett fall har systern en förebild eftersom hon visar att kunskap är rolig och att det inte finns något 

omöjligt att åstadkomma 

 

Min syster har alltid varit väldigt duktiga i skolan liksom så på så sätt... hon är lite av en idol för mig ...så 

hon är liksom Ja, och det måste jag absolut säga, det gör hon definitivt, förebild och vad kan man säga, hon 

kan också visa på att ingenting är omöjligt jag har haft väldigt tur i livet att kunna bolla med henne också. 

Hon har alltid haft den här kunskapssug och lust det är mycket roligt runt det här liksom... runt kunskap 

och sånt. Det är sånt som uppmuntrar... en... att man hittar nån form av ett värde i den...(Intervju med 

Filippa, 2010) 

 

Endast en av de intervjuade utesluter alla former av uppmuntran som möjliga att påverka hennes 

resultat.  

 

Nästan alla av de intervjuade i undersökningen hade många olika intressen utanför skolan. Intressena 

var mycket praktiska såsom dans, idrott, träning, ridning, segling. Bland intressena nämns även teater, 

skrivande och mode. Fler tjejer har utmärkts utanför skolan antingen som studentambassadörer eller 

studentrepresentanter. En har spelat i ett band och turnerat över hela världen.   

 

 

 

4.4.3 Orsak till val av civilingenjörsprogrammet 

Tillfrågade om orsaker till valet av civilingenjörsprogrammet svarar tre av de intervjuade både från 

farkostteknik och från teknisk fysik att utbildningen framförallt var bred och skulle ge dem många 

möjligheter 

 

[Jag] ville ha bred utbildning som liksom eftersom jag inte riktig än idag vet vad jag vill göra sen så vill jag 

göra nåt som bara liksom... eh... att jag skulle ha många dörren öppna fortfarande...[...] Jag menar på de här 
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utbildningar som är lite mer mansdominerade då har man möjlighet att få väldigt bra och hög avlönade 

jobb för att de leder till mansdominerade yrken. (Intervju med Tina, april 2010) 

 

[...] Det var det [civilingenjörsprogrammet]som var bäst bredd på. Alltså man kunde välja mest saker 

efteråt. Åh jobba med… Dörrarna öppnar sig och kunna göra nånting i framtiden. (Intervju med Fia, april 

2010) 

 

[...] en av anledningarna till att jag valde fysik va att det är ju en väldigt bred utbildning och jag vet inte 

riktigt vad jag vill göra bara liksom att vill förstå mer…(Intervju med Clara, april 2010) 

 

En av dem kvinnorna kom även fram till att hon ändå tyckte om matematik och fysik. En annan lyfter 

dessutom vikten av att utbildningen ger henne chans till att kunna testa sig själv 

 

[...] och sen just teknisk fysik har ju rykte i sig att det ska vara det svåraste man kan läsa. Och när man har 

varit så här att man har haft ganska lätt i skolan... man vill ha en utmaning liksom å... [...] Det var... jag tror 

att jag lockades av det här att det skulle va så svårt för jag tänker...(Intervju med Tina, april 2010) 

 

I undersökningen motiverar en av de intervjuade sitt val med att hon ville lära sig att lösa olika 

problem och att hon är nyfiken. Dessutom ville hon se vad som händer runt om istället för att läsa för 

teoretisk utbildning. Hon gjorde sitt val endast enligt intresse för utbildningens innehåll och blev 

förvånad över namnet på utbildningen 

 

 [...] Jag tejpade över namnen på utbildningarna så kollade jag på vilka kurser som var. När jag 

satt och kollade på vilket kursutbud som var så upplevde jag att just det programmet hade en bra 

blandning det var matte, matte också tillämpad [...] grundkurserna som jag ville läsa [...] som jag 

tyckte jag är riktig ingenjör så... då ville jag välja det faktiskt. Jag blev lite förvånad över att det 

hette farkostteknik själva namnet  

 

Fyra av de intervjuade kvinnorna visar även andras personers inverkan på att de valde att läsa till 

civilingenjör. 

Den ena berättar att en person, kanske studievägledare på arbetsförmedlingen såg att hon hade väldigt 

höga betyg och tyckte att hon skulle läsa till ingenjör. Hon säger också att hon ganska länge hade 

jobbat inom industri och tyckte att maskin var roligt. På jobbet tog folk dock henne inte på allvar när 

hon vikarierade för godsavsändare, planerare eller inköpare eftersom hon saknade formell utbildning. 

 

Och det är inte särskilt svårt att göra de yrkena. Det är inte mycket kunskap som krävs. Men eftersom jag 

inte hade betyg så gick det inte för mig att driva för mig vissa förändringar som jag borde driva genom för 

att folk tog det inte seriöst. Så ena skälet till att jag pluggat till civilingenjör det var för att jag skulle få 

papper på det, att mina åsikter skulle väga nånting [...] (Intervju med Felicia, april 2010) 

 

Den andra blev inspirerad på gymnasiet av mattelärare som gick teknisk fysik och fysiklärare som var 

civilingenjör och pratade gott om KTH. En säger att hon umgicks med personer som redan gick 

teknisk fysik samt att hon blev provocerad av lärarna som inte kunde besvara alla hennes frågor 
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Och just det här att lärarna som hela tiden ” Nej, men det där kan inte jag förklara. Det får du ta på, det får 

du lära dig på högskolan (Intervju med Tricia, april 2010) 

 

 I ett fall har valet på ett visst sätt också påverkats av en annan person eftersom den intervjuade tar upp 

att hon ville välja något annat än hennes syster.  

 

En spelade i ett band och turnerade runt hela världen. 

 

 

4.5 Planer efter avslutad utbildning 
När det gäller framtida planer vill tre av kvinnorna jobba inom projektledning och kanske inta 

ledarposition. En planerar att jobba med till exempel utveckling av maskiner och en med datologi.  

Två av respondenterna förutser även möjligheten att arbete med andra saker 

 

[...]dels har jag sökt till Scandinavian radian Star [...]sen har jag har sökt till ett lärarprogram i Uganda som 

man ska jobba som lärare för människan. Och Scandinavian radian Star är ett gymnasium i Korea. Så det är 

utomlands. (Intervju med Fia, 2010) 

 

Ja, det är precis den fråga jag undrar nu eh... själv faktiskt. Kanske lite dröm så här lite ... det är att vara så 

pass duktig inom projektledning och projektstyrning så att jag skulle kunna anlitas inom olika typer av 

projekt Jag skulle ... jag behöver nog göra roliga teatergrejer också, jag vet om det blir på lika hög nivå för 

det går inte att kombinera de yrkena på jätte lätt...(Intervju med Filippa, april 2010) 

 

Två säger att de är positiva inför framtiden 

 

Jag vill bara ta examen från den här [...] Och jag tror det kommer räcka ganska långt (Intervju med Tuva, 

april 2010) 

Jag ser fram emot framtiden (Intervju med Felicia, april 2010) 

 

  

4.6 Vad kan locka kvinnor till teknik? 
På den frågan svarar de flesta av de intervjuade att tjejer har en felaktig bild av teknisk fysik och 

farkostteknik eftersom många tror att utbildningen är: ”läskig”, ”för svår”, handlar om att skruva 

mopeder, bygga bilar eller flygplan vilket inte är fallet. Därför behöver man marknadsföra 

utbildningen på ett speciellt sätt för tjejer. Man borde visa upp för dem att det faktiskt finns kvinnor på 

civilingenjörsprogrammet även på de mansdominerade inriktningarna och lyfta de delar som kan bli 

intressanta just för kvinnor som till exempel energifrågor eller hållbar utveckling. Dessutom är det 

viktigt, enligt en av respondenterna att visa att mansdominerade inriktningar leder till ett bra jobb och 

bra lön. Studentambassadörer från tekniska inriktningar kan bli en bra förebild för kvinnor. Tricia 

betonar 

 

Ju fler tjejer desto fler kommer att söka. Annars känns läskigt. Uppmuntra till mer praktiska grejer och 

mekanik under hela uppväxten (Intervju med Tricia, april 2010). 



29 

 

5. Analys 
 

5.1 Omgivningens påverkan 
Undersökningen visar att intervjupersonerna inte har valt samma studieväg som sin mamma eftersom 

tre av mammorna hade vårdande yrken och en var ”arbetare”. Tre av sex av de intervjuade har valt 

som sin pappa som har någon form av teknisk utbildning. 

Detta stämmer inte med vad Lidström (2009) beskriver att individer ofta väljer som föräldern av det 

egna könet. Inte heller visar således resultatet att föräldrarnas könstypiska eller könsatypiska val skulle 

påverka barnen i liknande riktning, vilket ifrågasätts även av Jonsson (2005).  

Däremot har intervjupersonerna i undersökningen haft påverkan av föräldrars och syskons studieval. 

Den påverkan har både varit negativ och positiv. I vissa fall har påverkan gjort att respondenten har 

tvekat inför valet  

 

[...] Jag har alltid tyckt att det som min pappa jobbar med verkar jättetråkigt åh jättekonstigt och jag förstår 

ingenting [...]  

 

Medan i vissa fall har respondenterna blivit påverkade av studie/yrkesvalet som förälder eller syskon 

gjort så att de har valt liknande utbildning 

 

[...] att jag redan när jag var lite tyckte jag det var ganska coolt att pappa var civilingenjör utan att förstå 

riktigt [...] 

Jag har mer samma intresse som min syster än min bror [...] Och med det kändes det bra [...] det gjorde väl 

att KTH var väl inte så främmande skulle jag säga [...]  

 

Lidström beskriver liknande att personer har starka intryck av sina familjer i valet av studier och 

yrken. Resultatet styrker bara i en del av den kvantitativa undersökningen som presenteras i 

utredningen Den könsuppdelade arbetsmarknaden (2004). Enligt utredningen hamnar föräldrars val av 

studier på andra plats när det gäller påverkan på kvinnors studieval, dock kan kvinnor i lika stor grad 

påverkas av mamma och pappa. Undersökning visar att föräldrar kan ha betydande roll för valet 

eftersom tre av sex valde tekniska inriktningar som pappa och en påverkades av sin mamma som 

pratade gott om KTH. Men det framgår även av utredningen att förebilder spelar den allra viktigaste 

rollen för studie- och yrkesval. I undersökningen anger bara en av de intervjuade att hennes syster som 

också läser på KTH har blivit hennes förebild, vilket alltså inte entydigt kan bekräfta det resultat som 

anges i utredningen.  

Den bild vi fick av resultatet av undersökningen visar att vänner inte har påverkat de intervjuades val. 

Vänner har oftast valt en helt annan inriktning på högskolan eller inte ens läser på högskolan. Endast 

en av dem angav att hon umgicks med personer som redan läste teknisk fysik. Detta stämmer inte med 

varken Jonssons antagande om kamratinflytandes betydelse vid val av studier (2004) eller det som 

Cox (2005) poängterar att det händer en stark socialisering under gymnasietiden och därför spelar 

vänner en viktig roll för valet.  
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Samtliga respondenter uppger att beslutet om valet av studier har varit deras eget. Detta resultat stärks 

av Lindh (2007) som beskriver att individen ska samarbeta med sina föräldrar/syskon/vänner för att få 

deras bild av sig själv, men ändå ha så god självkännedom att hon/han kan ta ett eget beslut.  

 

Nästan alla de intervjuade kvinnorna hade positiva erfarenheter av lärare. Enligt SCCT söker sig 

individen till miljöer där denne får en positiv förstärkning och tilltro till den egna förmågan (self-

efficacy), det resultat individen förväntar sig att uppnå samt de uppsatta målen influerar varandra. 

Resultatet av undersökningen bekräftar att individen utvecklar tilltro till den egna förmågan och 

förväntat resultat genom tidigare prestationer (kvinnors mycket goda resultat i skolan), genom att 

observera andra (de flesta av föräldrarna, vänner eller bekanta har högskoleutbildning) social 

övertalning (familjens och lärarnas uppmuntran) samt fysiologiska och känslomässiga reaktioner 

(goda relationer med familjen eller till syskon). De kvinnor som fått mycket uppmuntran hemma där 

föräldrarna var nöjda med resultaten och som upplevde sina erfarenheter av lärarna positivt valde 

naturvetenskapsprogrammet som ett naturligt val på gymnasiet. De hade alltså utvecklat en stark self-

efficacy vilket i sin tur ledde till att de satte mer ambitiösa mål och valde ett studieförberedande 

program. Därefter sökte de till civilingenjörsprogrammet som uppfattas ofta, enligt de intervjuade, av 

många andra kvinnor som ”för svår” eller ”läskig” utbildning.  

 

Endast Felicia upplevde att hon inte alls fått uppmuntran från sina lärare. Hon är också den enda som 

uppger att hon inte heller fått någon uppmuntran från sina föräldrar när hon läste på högstadiet och 

gymnasiet 

 

 Mamma generellt har aldrig varit nöjd med mig i skolan oavsett [...] 

 

Felicia ville göra mamman och pappan stolta och valde naturvetenskapsprogrammet eftersom 

programmet innebar prestige. Dessutom hade en dotter till mammans bekanta läst det programmet. 

Detta styrker ett samband mellan self-efficacy och de mål man sätter upp: Felicia hade satt upp ett mål 

som skulle ha hjälpt henne att vinna föräldrarnas acceptans och på det sättet förbättra tilltron till sin 

förmåga. Hon klarade dock inte programmet och fick byta. I resultatet hade hennes self-efficacy 

försvagats och hon läste inte vidare efter gymnasiet. Det dröjde mer än tio år innan Felicia sökte till 

civilingenjörsprogrammet. Att Felicia sökte denna utbildning berodde på att hon hade olika idéer som 

hon ville driva, men eftersom hon saknade betyg togs hon inte ”seriöst”. Hennes tilltro till den egna 

förmågan hade då förbättrats genom att hon kunnat uppnå goda resultat på jobbet och hon upplevde 

dessutom att hon presterade bra. Därefter satte hon mer ambitiösa mål som högskolestudier 

 

Jag var tjänstledig då från arbetet som truckförare och e... lite då och då vikarierade jag för inköpare, 

godsavsändare, planerare och sånt som egentligen kräver hela grundutbildning och det är inte särskilt svårt 

att göra de yrkena [...] mina åsikter skulle väga nånting.[...] Jag kände att jag aldrig vill hamna ett pinnhål 

för långt ner då gick jag civilingenjör istället.  

 

Felicias tilltro till den egna förmågan, de resultat hon förväntar sig och de mål hon sätter upp verkar 

dock fortfarande präglas av den uppmuntran som hon saknade från mamman under skoltiden 
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[...]om jag går in på en tenta och så märker jag att inte kan skriva fullpott så får sån ångest och liksom 

aggression mot det att oftast så skriver jag bara namn och lämnar tentan hellre än jag försöker halvvägs. 

(Intervju med Felicia, april 2010). 

 

Detta stämmer med det som poängteras av Cox (2005) att det är svårast att ändra det som vi lär oss 

tidigt i livet. 

 

5.2 Studie- och yrkesvägledares inverkan 
Resultatet visar att i fyra av sex fall har inte studie- och yrkesvägledaren haft någon betydelse för valet 

till gymnasiet eftersom fem av sex redan vetat vad de ville studera på gymnasiet. Respondenterna 

uppgav också att ingen av dem har haft kontakt med studie- och yrkesvägledare på gymnasiet.  

Resultatet stärks av Lidström (2009) som beskriver att personer med högre utbildningar och 

ambitioner att kunna gå en högre utbildning har en tendens att redan veta vad de vill när de kommer 

till studie- och yrkesvägledare. Därför kan inte studie- och yrkesvägledaren bidra med någonting i de 

fallen. 

Lindh (2007) beskriver liknande som Lidström att individer med högre ambitioner till utbildningar 

enbart vill ha information av studie- och yrkesvägledaren och kan med andra ord inte bli så påverkad 

av studie- och yrkesvägledaren eftersom de redan vet vad de vill studera till. 

Endast i ett fall uppfattas studie- och yrkesvägledaren ha vidgat perspektiven.  

Detta går emot vad Lovén (2000) tar upp att studie- och yrkesvägledning ska handla om. Han 

beskriver att studie- och yrkesvägledning ska ses som en process genom livet som både ska se till 

individens och samhällets perspektiv av behov och önskemål. Flickor ska uppmuntras till att välja 

tekniska utbildningar (Lovén, 2000 här refererat efter Watts, 1980), vilken ingen uppger i 

undersökningen ha blivit uppmuntrad till av studie- och yrkesvägledare. 

Lindh (2007) uppger att studie- och yrkesvägledning ska handla om att personen ska uppmuntras till 

att lära känna sig själv och hitta olika möjliga alternativ till studier och yrken. Detta stämmer inte med 

resultatet eftersom endast en av intervjupersonerna uppger att hon fått reda på olika alternativ av 

studie- och yrkesvägledaren och sen själv fick välja. 

Lidström (2009) skriver att kontakten med studie- och yrkesvägledare uppfattas i skolan och på 

arbetsförmedlingen som mer negativ än positiv.  

Kontakten i grundskolan har, i Lidströms undersökning, en del skett genom de samtal som studie- och 

yrkesvägledaren har haft inför gymnasievalet i årskurs 9 vilket bekräftas här i föreliggande 

undersökning av att respondenterna uppger sig inte komma ihåg samtalen så bra i grundskolan med 

studie- och yrkesvägledare. 

 

Enligt Planned Happenstance Theory: Unexpected career opportunities (Krumboltz m.fl. 1999) kan 

studie- och yrkesvägledare hjälpa individen att upptäcka och utveckla nya intressen. De kvinnor som 

deltog i undersökningen har inte utvecklat intresse för mansdominerade yrken genom sina samtal med 

studie- och yrkesvägledare. Intresset fanns alltså redan innan.  

 

5.3 Styrkor inför valen 
Resultatet visar att fyra av de sex intervjuade som valde naturvetenskapsprogrammet var antingen bra 

eller väldigt bra på matematik och naturämnen på grundskolan. Detta bekräftar SCCT eftersom enligt 
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denna teori tenderar människor att utveckla intressen för aktiviteter där de presterar bra och där de 

förväntar sig att uppnå bra resultat. Detta stärks även av en positiv feedback från andra. Människor 

brukar således sätta sådana mål som ska upprätthålla och öka deras engagemang i just den aktiviteten. 

I undersökningen anger bara en av kvinnorna att hon i början valde samhällsvetenskapsprogrammet 

istället eftersom hon var bäst på samhällsvetenskapliga kurser vilket också bekräftar teorin. Senare 

upptäckte hon dock att hon ändå ville läsa matematik som hon också var bra på, därför bytte hon till 

naturvetenskapsprogrammet. 

 

Kvinnorna i undersökningen sökte i sin tur civilingenjörsprogrammet där kunskaper i matematik och 

naturämnen var ett krav. Detta stämmer också med SCCT som lyfter att människor utvecklar 

karakteristiska mönster av karriärintressen och att detta pågår ständigt genom hela livscykeln. 

 

Enligt bland annat Cox (2005) betraktas kvinnor som väljer en mansdominerad bransch ofta som 

brytare som höjer sin status men samtidigt kan bli utsatta för bland annat uppmärksamhet. Därför kan 

de intervjuade kvinnorna uppfattas som modiga. De har satt upp ambitiösa mål eftersom de genom 

sina efterenheter, begåvning och tidigare prestationer i exempelvis matematik eller på jobbet har 

utvecklat större förmågor. Dessutom har flera av dem intervjuade kvinnorna haft många intressen 

utanför skolan där de också fått prestera: idrott, dans, att spela i ett band, segling m.m. Tre av dem 

planerar till och med i framtiden att arbeta som chefer eller inom projektstyrning. En har redan sökt 

jobb som lärare i Uganda. Allt detta visar också att kvinnor som väljer mansdominerade utbildningar 

har en stark prestationsförmåga. Det stämmer inte med teorier om rationella val som även ifrågasätts 

av Jonsson (2004). Enligt de teorierna väljer kvinnor och män olika eftersom de bland annat har olika 

intressen, livsprojekt eller att de vill kunna kombinera både förvärvsarbetet och hushållsarbete. 

Jonsson tar upp att i det moderna samhället vill flickor snarare leva i ett jämställt förhållande. 

Kvinnorna här i föreliggande undersökning har ambitiösa planer för framtiden och valde en 

mansdominerad utbildning efter sin prestationsförmåga. Detta bekräftar vad Jonsson poängterar 

nämligen att individen väljer rationellt om denne väljer enligt sin förmåga vilket vår bild av resultatet 

visar att respondenterna gjorde.  

 

Resultatet av undersökningen bekräftar inte heller socialiseringsteorier som också kritiseras av 

Jonsson på grund av otillräckligt stöd i empiriska studier (ibid.). Kvinnorna i undersökningen har inte 

valt en mansdominerad utbildning p.g.a. att de socialiserats in en manlig roll. Det betyder att de inte är 

några pojkflickor. Flera berättar om sina intressen som kan betraktas som mer typiska för kvinnor: 

balett, dans, sång, språk. Endast Felicia berättar att hon aldrig lärt sig hemma att det finns skillnader 

mellan pojkar och flickor och det är endast hon som vill arbeta med maskiner för att hon tycker det är 

roligt. Hon upplever alltså att hon inte socialiserats i någon roll alls.    

 

Wikberg- Nilson (2008) kommer fram till en slutsats att civilingenjörsutbildningen borde ändras för 

att attrahera fler kvinnor. Undersökningen visar dock att flera av de intervjuade kvinnorna kände sig 

attraherade av utbildningen eftersom de betraktade den som bred och att de skulle kunna välja olika 

arbeten efteråt. De kände sig inte avskräckta av utbildningen, tvärtom den verkade attraktiv för dem. 

En av kvinnorna berättar att hon till och med valt utbildningen just på grund av utbildningens 

kursutbud eftersom hon först hade tejpat över namnen på utbildningarna. 
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[...] då ville jag välja det faktiskt. Jag blev lite förvånad över att det hette farkostteknik själva namnet [...] 

(Intervju med Filippa, april, 2010) 

 

Vissa av de intervjuade medger dock att kvinnor väljer bort en mansdominerad utbildning på 

högskolan eftersom de tror att kurserna är för svåra vilket enligt en av de intervjuade är en 

missuppfattning. Istället för att ändra på utbildningen kan man enligt en av kvinnorna ta fram vissa 

delar som kan vara intressanta för tjejer som till exempel energifrågor. Att de intervjuade gärna vill 

visa för andra kvinnor att de också kan klara av utbildningen och att kurserna kan vara intressanta 

även för dem, visar enligt de intervjuade att man inte behöver ändra på kvinnorna. Detta stämmer med 

de slutsatser som Wikberg- Nilsson kommer fram till i sin undersökning nämligen att tekniken borde 

visas i ett nytt sammanhang (ibid.).  

Men de intervjuade kvinnorna har inte utvecklat sitt intresse av mansdominerade utbildningar på 

grund av sådana insatser och aktiviteter. Deras val av högskolestudier har istället byggts på tidigare val 

av naturvetenskapsprogrammet. I Jämställt vägval av Roland Cox (2005) poängteras också att varje 

val som redan gjorts påverkar varje senare val. Vägval sker allstå inte över en kort period.  

Samtidigt som valen bygger på varandra är det även så att varje val sker utifrån andra erfarenheter än 

tidigare valet (ibid.).  En av de intervjuade kvinnorna hade valt att spela i ett band innan hon började 

på KTH, en annan hade först arbetat inom industri. Kvinnorna i undersökningen har således utvecklat 

sina intressen för utbildningen under hela livet, deras val skedde inte över en natt.  

 

Aurell (2000) resonerar runt vad som egentligen kan kallas för teknik och om det måste handla om att 

bygga av metall eller huruvida att sy också kan vara teknik. Undersökningen visar att kvinnor som 

väljer mansdominerade utbildningar på KTH inte nödvändigtvis måste ha utvecklat intressen för 

maskiner eller för att bygga. En av dem intervjuade säger direkt att hon inte alls var intresserad av 

teknik när hon valde gymnasieprogram. Förutom Felicia som uttrycker sitt intresse för maskiner är de 

andra kvinnorna snarare intresserade av praktiska tillämpningar. Detta framgår bland annat av deras 

fritidsintressen som varit mycket praktiska i den bemärkelsen att man direkt kunde se resultatet av 

aktiviteten såsom dans, idrott eller skrivandet. En utav dem anger att hon känner sig uppmuntrad till 

att få bättre resultat om hon kan experimentera, göra mer praktiskt. Hon tror dessutom på att flickor 

under hela uppväxten borde uppmuntras till ”mer praktiska grejer” En annan kvinna i undersökningen 

uttrycker sitt intresse för att lära sig om problemhantering och att hon inte ville läsa alltför teoretisk 

inriktning. Resultatet visar alltså på att kvinnorna valt civilingenjörsprogrammet är intresserade av att 

lära sig hur saker fungerar. Detta stämmer med det som Aurell betonar nämligen att engagemang i 

teknikens möjligheter behöver inte vara samma som intresse för att bygga och att det inte heller är 

likvärdigt med höga betyg i naturkunskap och matematik (ibid.). Intresset för teknik utvecklas enligt 

Aurell om kvinnor försöker lösa verkliga problem (ibid.). Kvinnorna i undersökningen var i de flesta 

fall redan i grundskolan bra på naturkunskap och matematik men de uttrycker även sitt intresse för 

praktiska aktiviteter, sin nyfikenhet, viljan att experimentera, fixa saker eller lösa problem. Detta tyder 

på att de inte bara vill skaffa sig faktakunskaper (knowing that) utan även är nyfikna av hur 

faktakunskap ska användas (knowing how). 

 

Wikberg- Nilson hade planerat att intervjua kvinnor från olika inriktningar på 

civilingenjörsprogrammet men det var endast de som läste Teknisk design som ville delta. Wikberg- 
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Nilson poängterar också att kvinnor i hennes undersökning inte ville utmärkas som på något sätt 

speciella. I denna undersökning ställde kvinnorna gärna upp på intervjuer. Samtidigt i likhet med 

Wikberg – Nilssons undersökning där flera intervjuade varit studentambassadörer, var tre av 

kvinnorna mycket aktiva, de utmärkte sig på olika sätt. Filippa har jobbat en del med studiefrågor, 

Tina har varit studentambassadör och visat för gymnasieelever att det finns kvinnor inom tekniska 

yrken, Felicia ser sig själv som första kvinnan på arbetsplatsen   

 

  Lite av en flaggviftare för det här med tjejer på mansdominerade yrken 

 

Att kvinnorna gärna vill framstå som förebilder för gymnasietjejer och att de ställde upp på intervjuer 

tyder på att de inte har något emot att utmärkas och brukar engagera sig i saker utanför skolan, vilket 

visar att ta brukar ta en aktiv ställning.  

 

Eftersom de kvinnor som väljer mansdominerade utbildningar gör för kvinnor ovanliga studieval kan 

de betraktas som kvinnor som öppnar sig för möjligheter i olika situationer. Enligt Krumboltz m.fl. är 

framtiden svår att förutse. Därför borde individen öppna sig för och se chanser i olika situationer 

istället för att noggrant planera (1999.). Sådana egenskaper som nyfikenhet, envishet, flexibilitet, 

optimism, och modet att chansa är viktiga för att kunna skapa, känna igen och använda chanser som 

karriärmöjligheter (ibid.). Undersökningen visar att de intervjuade kvinnorna har utvecklat minst fyra 

av de egenskaperna. Av deras svar framgår alltså det att de har modet att chansa: Tina berättar att hon 

vill testa sig själv på utbildningen, Fia vill resa långt till antingen Korea eller Uganda för att arbeta 

som lärare, Felicia beskriver sig själv som den första kvinnan på arbetsplatsen och flaggviftare.  

De är också nyfikna 

 

Sen ville jag inte läsa på den skola som bara ligger närmast [...] mer så att jag är nyfiken 

 

Fillipas nyfikenhet handlar om att hon trots sitt intresse för teater ville testa KTH. Tricia ville lära sig 

saker som hon inte kunde få svar på från sina lärare på gymnasieskolan.  

Felicia och Tuva är också optimistiska eftersom den ena ser fram emot framtiden och den andra tror 

att examen kommer att räcka ganska långt.  

De intervjuade kvinnorna verkar även öppna för olika möjligheter och flexibla för framtiden 

 

Det var inte alls intresse överhuvudtaget utan det var mest för att få en så bred utbildning som möjligt och 

kunna ha mer möjlighet efteråt. 

 

[...] jag har faktiskt funderat på att ta kanske en termin ledigt från KTH om jag blir jättetrött och plugga lite 

filosofi eller nånting på universitetet. 
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6. Slutsatser 

 
Syftet med undersökningen var att ta reda på hur kvinnor utvecklar sina intressen för högre tekniska 

utbildningar dominerade av män. Utgångspunkten var att kvinnor som väljer till tekniska utbildningar 

redan i tidig ålder, före grundskolans slut, var intresserade av eller påverkades att bli intresserade av 

sådana ämnen som sen ledde fram till deras utbildning inom teknik. Vi trodde att kvinnor som var 

intresserade av teknik skulle vara som ”pojkflickor” d.v.s. att de hade liknande intressen som pojkar.  

 

Det visade sig stämma att samtliga respondenter uppgav att de redan i grundskolan hade antingen 

pappor som hade valt tekniska utbildningar eller att de var duktiga i matematik och fysik, vilket var 

orsakerna till att de sedan valde naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet. Det ledde senare till att de 

valde till civilingenjörsprogrammet. Det stämde däremot inte att kvinnorna hade haft typiska intressen 

som pojkar har utan alla utom en respondent uppgav att de hade typiska intressen för flickor som t.ex. 

dans, teater och skrivande.  

 

Utifrån resultatet och analysen besvaras här forskningsfrågorna  

 

 

6.1 Vilka personer har haft inverkan på valet av studier? 
Enligt undersökningens resultat och analys har inte respondenternas mammors studieval haft någon 

betydande roll i valet av studier för respondenterna. Däremot har hälften av pappornas val haft 

påverkan på respondenternas val eftersom papporna hade en teknisk utbildning varav två på högre 

nivåer. I ett fall var påverkan tveksam, men respondenten uppger ändå att det har påverkat hennes val.  

Alltså finns ingen bekräftelse av Lidströms påstående om att flickor väljer studier som sina mödrar 

(2009). Inte heller stärks teorin om att föräldrars könstypiska respektive könsatypiska val påverkar 

barn, vilket även Jonsson ställer sig frågande till (2004). Däremot uppger alla respondenter att de fått 

någon form av påverkan av föräldrarna även i de fall som ingen av föräldrarna har en teknisk 

utbildning.  

I Tinas fall där båda föräldrarna var lärare har hon och hennes syskon valt att studera till ingenjörer av 

olika slag tack vara föräldrarnas påverkan att de ville att barnen skulle få en bred utbildning på högt 

plan.  

I Felicias fall var påverkan från mamman negativ och hon valde därför att vänta i några år på att 

studera vidare.  

Syskon visade sig ha haft viss påverkan i några av fallen, en av respondenterna uppger att systern har 

varit en förebild. 

 

Undersökningen visade att vänner inte hade någon form av påverkan. Jonsson (2004) beskriver att 

kamrater skulle kunna ha inflytande på valet av studier men det har inte bekräftats i undersökningen 

att kvinnor som väljer till utbildningar dominerade av män påverkades av sina vänner. Det bekräftas 

således inte heller av Cox (2005) som poängterar att det händer en stark socialisering under 

gymnasietiden och därför spelar vänner en viktig roll för valet. 
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Beslutet av valet till studier både på gymnasiet och till högre studier har enligt respondenterna ändå 

varit deras eget, men vi får ändå utgå ifrån att påverkan från omgivningen har påverkat deras eget 

beslut. Detta bekräftar också Lidströms beskrivning att individen ska med hjälp av omgivningen kunna 

skapa sig en egen självbild och komma fram till beslut om studier (2009). 

 

 

6.2 Vilken hjälp anser sig studenten ha fått av studie- och 

yrkesvägledare i sitt val? 
Undersökningen visar att Studie- och yrkesvägledare på grundskolan inte har haft någon betydelse för 

valet av studier utom i ett fall då studie- och yrkesvägledaren försökte vidga perspektiven. Studie- och 

yrkesvägledaren verkar mest träffa eleverna i samband med valet till gymnasiet då ett obligatoriskt 

studievägledningssamtal äger rum. Det har visat sig i undersökningen att studie- och yrkesvägledare 

uppfattas som ett påtvingat fenomen i grundskolan som alla är tvungna att ha kontakt med, men ingen 

riktigt förstår varför. Respondenterna uppger att de flesta av de redan visste vad de ville studera till när 

de kom till studie- och yrkesvägledare, vilket förstärks av vad Lidström och Lindh beskriver att 

individer med högre ambitionsnivå har svårare att ta till sig vad studie- och yrkesvägledaren vill 

förmedla eftersom de redan vet vad de vill (Lidström, 2009 & Lindh, 2007). 

 

Det framgick att studie- och yrkesvägledaren på gymnasiet inte haft någon betydelse för valet av högre 

studier. Där ses studie- och yrkesvägledaren mer som en person som har hand om administrativa 

uppgifter dit eleverna går för att byta kurs eller prata om studieplanen. 

Med andra ord verkar studie- och yrkesvägledarens roll uppfattas som diffus och oklar. 

 

6.3 Vilka faktorer har haft betydelse för valet? 
En av de viktigaste faktorerna är deras egen tro på sig själva. Det beskrivs i teorin SCCT om hur Self-

efficacy handlar om individens egen tro på sig själv och hur positiv feedback från andra påverkar 

individens egen förmåga att utveckla självförtroende.  

Respondenterna har alla utom en bra självförtroende vilket har lett till att de har vågat satsa på en icke-

traditionell utbildning för kvinnor. Alla utom en har också fått positiv feedback både från föräldrar och 

syskon som av lärare. Detta har gjort att de har utvecklat en egen självkänsla att de ska klara av målet 

som också beskrivs i SCCT som outcome expectations, d.v.s. förväntat resultat.  

Deras resultat i matematik och fysik vilket i alla fall utom ett har varit bra har gjort att de har fått extra 

positiv feedback och god self-efficacy att kunna läsa vidare i naturvetenskapliga ämnen som bygger 

mycket på matematik och fysik där de redan var duktiga.  

 

Respondenterna är modiga och vågar sticka ut och inte välja en typisk kvinnlig utbildning utan en 

typisk manlig utbildning. Det gör att de blir vad som kallas för brytare. Brytare beskriver Cox (2005) 

är kvinnor som väljer en bransch dominerad av män som vill höja sin status och lön. Jonsson (2004) 

beskriver kvinnors rationella val där de väljer efter sin prestationsförmåga vilket betyder att även 

kvinnor kan välja tekniska utbildningar. Detta förstärks i undersökningen av att respondenterna är 

högpresterande och gillar svåra utmaningar. Enligt SCCT blir individen ambitiös om den utvecklar 
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förmågor och intressen i ämnen där den känner sig trygg och duktig vilket också förstärks i 

undersökningen. 

 

Vägen är ändå inte helt utstakad från början vilket förstärks av dels Cox (2005) som beskriver att varje 

val bygger vidare på ett annat val. Detta betyder att individen från början har tänkt sig en annan bana, 

men sen kommer fram till att välja en annan riktning. Det beskriver också teorin Planned 

Happenstance som vill ta fram individens förmåga att fånga möjligheter i livet som uppkommer 

allteftersom. Att vara öppen för nya alternativ.  

Undersökningen visar samma sak i ett fall där respondenten valde naturvetenskapsprogrammet för att 

göra föräldrarna nöjda, men sen valde samhällsvetenskaplig linje. Hon valde sen att jobba i några år 

för att sen igen söka till civilingenjörsprogrammet. 

En annan uppgav att hon var ute och turnerade med ett musikband i några år för att sen söka till 

civilingenjörsprogrammet. 

 

Sammanfattning av grunderna för valet 

 Intresset för en bred utbildning 

 Påverkan från omgivningen:  

- uppmuntran från föräldrar och/eller lärare, syskon att välja utbildningen  

- till en viss grad påverkan av föräldrarnas och syskon studieval 

 Goda studieresultat i skolan, speciellt i ämnena matematik och fysik  

 Naturvetenskapsprogram på gymnasium 

 Intresset för praktiska tillämpningar eller fritidsintressen där man skulle prestera och se 

resultatet 

 Självförtroende 

 Utveckling av intresset för mansdominerad utbildning har skett under hela livet 

 Öppenhet, nyfikenhet, optimism, modet att chansa 
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7. Diskussion 
Vi utgick ifrån att kvinnorna borde ha ett eget intresse redan i tidiga tonåren för natur och tekniska 

ämnen och att de borde haft liknande intressen som pojkar redan i unga år. Det i sin tur trodde vi var 

grunden till det egna valet. Det visade sig inte vara som vi trodde utan alla respondenter utom en var 

typiska ”tjejer” som hade intressen som var typiska för tjejer.  

 

Enligt Lidström (2009) och Lindh (2007) finns en tendens att individer med höga ambitioner inte tar 

till sig vad studie- och yrkesvägledaren vill förmedla eftersom de anser sig redan veta vad de vill. Vi 

hade hoppats att detta inte stämde, men det visade sig stämma även i denna undersökning i de flesta av 

fallen. 

Lindh beskriver också att det är i samtalet inför gymnasievalet som elever i grundskolan kommer i 

kontakt med studie- och yrkesvägledare. Lindh verkar ändå beskriva en mer positiv bild av kontakten 

än vad vi fick reda på eftersom respondenterna uppgav att de hade en vag bild av studie- och 

yrkesvägledare eller rentav upplevde att den inte kunde tillföra något eller var tråkig. 

 

Undersökningen visade också att det går att locka kvinnor till tekniska utbildningar om andra kvinnor 

visar att det finns kvinnor där. Vi utgår från att många kvinnor inte vill söka till mansdominerade 

utbildningar eftersom de då riskerar att hamna i ett utanförskap. Om de ser att det finns andra kvinnor 

där upplevs inte utbildningen lika ”skrämmande” om det finns andra kvinnor att söka sig till. 

Detta skulle i sin tur leda till att jämställdheten ökade på dessa utbildningar. 

 

Vi hoppas med denna undersökning kunna inspirera till mer jämställdhet och visa på att teknik inte är 

ett fenomen som endast passar för män utan att det mer handlar om hur presentationen av utbildningen 

planeras och genomförs. Manligt och kvinnligt är våra sociala och kulturella värderingar som vi lär oss 

under livet, det är med andra ord ingenting vi är när vi föds. Därför går det att ändra på människors 

inställning, men det tar lång tid. 

 

Nedan kommenteras resultaten och den använda metoden. 

 

7.1 Resultat 
Genom att vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer fick vi reda på mer än vad vi tror vi skulle fått 

reda på om vi hade valt kvantitativ metod. Vi fick svar på syftet och forskningsfrågorna vilket var 

avsikten. 

Efter första intervjun kom vi fram till att vi behövde två extra intervjufrågor nämligen vad som kan 

locka kvinnor att välja till tekniska utbildningar och vad respondenternas framtidsplaner var. Det ser vi 

som en brist att vi inte insåg redan innan första intervjun att de frågorna behövdes för att kunna ge 

ytterligare svar på vad som gör att kvinnor kan utveckla intressen för utbildningar dominerade av män, 

i detta fall tekniska utbildningar. Däremot var intervjufrågorna ändå konstruerade att ge svar till 

resultatet och analysen av undersökningen. 

Vi tog inte reda på hur det kommer sig att just de kvinnorna i undersökningen har blivit ”brytare” och 

valt att sticka ut och frångå de traditionella valen för kvinnor. Vi har fått reda på att det är kvinnornas 
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egenskaper, påverkan och intressen som gör att de utvecklar intressen för mansdominerade 

utbildningar men vi uppfattar det som en brist att vi inte fått svar på vad som gjorde dem till brytare.  

 

 

7.2  Metod 
Vi valde kvalitativ metod med strukturerade intervjuer för att vi trodde vi skulle få djupare svar om vi 

valde denna metod istället för kvantitativ metod med enkäter, vilket vi också fick. Denna metod gjorde 

det möjligt att ställa följdfrågor vilket hade varit svårt i en kvantitativ metod där enkäter skickas ut 

istället.  

Vi tror dock att även enkätfrågor hade gått att använda i denna undersökning vilket då hade gett en 

mer generell bild av respondenternas svar. 

I början var det svårt att få tag på respondenter eftersom vi var tvungna att gå via studie- och 

yrkesvägledare och programansvariga som i sin tur skickade vidare missivbrevet till tänkbara 

respondenter på civilingenjörsprogrammet. Det gjorde att det blev många steg och lång tid gick innan 

missivbrevet verkligen nådde respondenterna. Det tog därefter ett tag innan respondenterna började 

svara att de ville ställa upp på intervju vilket gjorde att vi började diskutera att eventuellt genomföra 

enkäter istället på plats på KTH. 

Därför kom vi fram till att också enkäter hade gått att använda i undersökningen. 

 

7.3 Framtid 
Vi har inte undersökt vilken betydelse respondenternas klasstillhörighet har för valet av studier. Vissa 

tendenser fanns att många av respondenterna hade minst någon av föräldrarna som var högutbildade, 

men vi gick inte in djupare på det. Detta kan vara ett uppslag för fortsatt forskning. 

Vi undersökte endast påverkan från omgivning och intressen som hade betydelse för valet av studier. 

Dessa kvinnor kom vi fram till hade väldigt mycket mod och hög prestationsförmåga. Vi kände därför 

att vi hade kunnat undersöka vad orsaken var att kvinnorna hade blivit ”brytare” och gjort att de hade 

vågat ta steget att välja en mansdominerad utbildning. Detta kan också leda till framtida forskning. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 
Intervjuguide 

 

Omgivningens inverkan 

 Vilket studieval har dina föräldrar och syskon gjort? 

 

 Hur har deras val av studier påverkat ditt val? 

 

 Vad har dina föräldrar/syskon/vänner tyckt om ditt val av studier? 

 

 Vad tror du att dina föräldrar har tyckt om de resultat du fick i skolan? 

 

 Vad fick du för uppmuntran från lärarna? 

 

 Vilka studieval gjorde dina närmaste vänner/kompisar? 

 

Studie- och yrkesvägledares inverkan 

 På vilket sätt har studie- och yrkesvägledare haft betydelse i valet av studier för dig? 

 

 Hur har samtalen med studie- och yrkesvägledare uppfattats av dig? 

 

 

Styrkor inför valen 

 Kan du beskriva hur du kom fram till ditt val av gymnasieprogram? 

 

 Vilka intressen gjorde att du gjorde detta val? 

 

 Hur ser du på/bedömer dina resultat på högstadiet och i gymnasieskolan? 

  

 Vilka ämnen var du bra på? 

 

 Vilka ämnen tyckte du bäst om på gymnasiet? 

 

 Vad kan uppmuntra dig till att få bättre resultat/läsa mer? 

 

 Vilka intressen hade du under gymnasietiden? 

 

 Vad fick dig att bestämma dig för att välja civilingenjörsprogrammet? 
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Reflektionsfrågor 

 

 Vad tror du kan locka kvinnor att välja tekniska utbildningar? 

 

 Vad har du för framtidsplaner efter avslutad utbildning. 
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Bilaga 2 
Missivbrev 
 

Till: 

Student  

Civilingenjörsprogrammet 

Kungliga Tekniska Högskolan 

  

Från: 

Lise-Lotte Nordh Hellbom & Agnieszka Stasiak 

Stockholms universitet 

Studie- och yrkesvägledarprogrammet 

  

Intervju som underlag till C-uppsats 

  

Vi Lise-Lotte Nordh Hellbom och Agnieszka Stasiak studerar vid Stockholms universitet på 

studie- och yrkesvägledarprogrammet. Vi har nu kommit fram till C-uppsatsen och studerar 

därmed sista terminen d.v.s. termin sex. 

  

Uppsatsen kommer handla om kvinnors val av tekniska utbildningar som är mest valda av 

män. Hur dessa kvinnor har kommit fram till detta val. 

  

Vi hoppas som studie- och yrkesvägledare också kunna främja jämställdheten om vi kan få 

reda på vad som lockar dessa kvinnor att välja till dessa utbildningar. 

  

Vi behöver därför komma i kontakt med kvinnliga studenter på KTH på 

civilingenjörsprogrammet för att genomför kvalitativa intervjuer. 

  

Vi skulle vara väldigt tacksamma om Du kunde ta dig tid att besvara några frågor om detta. 

Intervjuerna sker på tider som passar Dig och de är tänkta att ta mellan 30 - 45 minuter. 

  

Vi kommer skicka en intervjuguide med frågorna i god tid innan intervjun så att Du vet vad 

som ska besvaras. Om det finns någon fråga du inte vill besvara så kan den strykas.  

 

Med vänliga hälsningar 

Lise-Lotte Nordh Hellbom   

  

Agnieszka Stasiak 

 

  



 

 

 Felicia 32år, 

farkost 

Tina 25år, 

Tek. fys 

Fia farkost Tricia 19år, 

tek.fys 

Tuva 21år 

tek.fys 

Filippa 25 år 

farkost 

Omgivningens 

påverkan 

      

Föräldrar/syskons 

yrkesval 

Föräldrar är 

arbetare, 

systrar är 

frisörska, 

distriktssköt

samt 

journalist. 

Föräldrar 

humanister, 

båda lärare. 

Ingen teknisk 

bakgrund. Två 

syskon läser 

till ingenjör. 

Enda barnet. 

Mamma 

doktorerat i 

Schweiz. 

Pappa någon 

form av högre 

utbildning, 

men oklart 

vilken. 

Mamma 

barnmorska. 

Pappa 4-årig 

teknisk på 

gymnasiet. 

Syster 

dataingenjör. 

Mamma 

sjukskötersk

Pappa 

civilingenjör 

inriktning 

elektro. 

Mamma 

barnsköters

ka. Pappa 

kemisk  

apparatteknik 

och har 

doktorerat 

på KTH. 

Syster har 

läst bioteknik 

på KTH, 

doktorerat i 

USA. 

Påverkan av 

föräldrars/syskon

s studieval 

Nej, snarare 

negativt, 

men eget 

beslut 

Ja, genom att 

båda är lärare 

har de kunnat 

stötta och 

uppmuntrat 

till högre 

studier. Men 

valet var 

självklart och 

hennes eget. 

Inte mycket. 

Mamma 

pratade gott 

om KTH när 

hon var 

mindre och sa 

att det var bra 

att studera där. 

Beslutet var 

eget. 

Negativ 

påverkan 

genom att hon 

tyckte 

pappans val 

verkade 

tråkigt. Därför 

tvekade hon 

inför att välja 

det. 

Ja, hon 

tyckte 

pappans val 

var 

intressant, 

men det var 

hennes eget 

beslut. 

Har haft 

samma 

intressen 

som systern. 

Var ett 

naturligt val 

med KTH 

eftersom hon 

själv gillar 

matte, men 

hon valde en 

annan 

utbildning 

där. 

Föräldrar/syskons

/vänners åsikt om 

studieval 

Negativt från 

mamma till 

en början, 

men sen 

positivare. 

Positiva och 

stöttande 

Mamma blev 

förvånad när 

hon skulle 

studera på 

KTH. 

Positiva 

förutom bror 

som tyckte det 

var ett konstigt 

val. 

 

Umgicks med 

personer som 

gick teknisk 

fysik 

Positiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föräldrar 

anser att 

utbildningen 

är bra, men 

de ställer sig 

frågande 

eftersom hon 

själv 

egentligen 

ville satsa på 

teater. 

Syskon 

tycker bara 

att det är bra. 

Föräldrars åsikt Mamma Positiva Mamma Ganska bra. Nöjda p.g.a. Det var 

Bilaga 3 
Tabell med svar från 

respondenter 
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om studieresultat inte nöjd, 

pappa ingen 

åsikt 

trodde inte hon 

skulle klara sig 

på KTH p.g.a. 

av att ma inte 

var hennes 

starka ämne. 

Under en 

period i 

gymnasiet gick 

det inte så bra, 

men sen bättre. 

av bra 

resultat 

väldigt 

nöjda. 

Uppmuntran från 

lärarna 

Nej, negativa 

erfarenheter 

Hon fick bra 

resultat och 

hade därför 

bra erfarenhet 

av lärare. 

Ja, de var 

stöttande och 

uppmuntrande 

Ja, till viss del. 

Speciellt en 

mattelärare. 

Men vissa 

lärare var 

också 

avgränsade i 

sina egna 

kurser och såg 

inte världen 

utanför. 

Ja, till viss 

del, men hon 

var rätt 

självständig. 

Hon fick viss 

positiv 

feedback. 

Både och. 

Vissa kom 

hon bra 

överens med 

och vissa 

blev hon i 

konflikt med. 

Hon blir 

stimulerad 

när lärarna är 

duktiga och 

blir på så sätt 

uppmuntrad. 

Närmaste vänners 

studie/yrkesval 

Ingen 

akademiker 

bland 

vännerna 

Går på KTH De från 

gr.skolan har 

inte studerat 

vidare och 

någon är 

dietist och 

någon arbetar 

på dagis. 

Språk och 

några jobbar. 

Ingen med 

teknik. 

Många har 

inte pluggat 

vidare alls. 

Handelshögs

kolan, KY, 

läkare och 

några till 

jurist. Några 

har valt 

teater. 

Studie- och 

yrkesvägledares 

inverkan 

Tova farkost Terese teknisk 

fys. 

Gabriela 

farkost 

Clara teknisk 

fys. 

Karolina 

teknisk fys. 

Kristina 

farkost  

Studie- och 

yrkesvägledarens 

inverkan på val 

Ingen 

betydelse i 

skolan. Viss 

inverkan från 

syv på af. 

han sa att 

hon skulle 

kunna 

utbilda sig 

till ingenjör 

Hade inte 

mycket frågor 

till syv 

eftersom hon 

redan visste 

vad hon skulle 

välja. Ingen 

inverkan på 

gymnasiet 

heller. 

Syv visade 

alternativ och 

sa sen att hon 

själv skulle 

välja vilket 

hon gillade. 

Syv tog för 

givet att hon 

skulle gå sam 

för att hon 

hade bra betyg 

i de ämnena 

vilket visade 

sig vara fel 

beslut då hon 

senare bytte 

till natur. 

Ingen 

påverkan. 

Hon hade 

inte mycket 

kontakt med 

syv. Hon 

visste vad 

hon ville 

göra. 

Duktig SYV 

i gr. skolan. 

Ingen 

kontakt med 

syv på 

gymnasiet. 

Studie- och 

yrkesvägledarens 

samtal 

Dålig 

erfarenhet 

från skolan, 

ingen hjälp 

med 

Tråkig syv på 

högstadiet som 

inte var 

inspirerande 

Vidgade 

perspektiven 

genom att ta 

fram olika 

alternativ 

Han var 

väldigt 

pushande och 

ville att hon 

skulle gå på 

Ingen åsikt 

eftersom hon 

visste själv. 

Han var 

påläst och 

trevlig. Men 

hon visste 

vad hon ville 
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studieval. På 

af hjälpte 

SYV till med 

att se styrkor. 

det 

programmet 

där hon hade 

bäst betyg. 

när hon kom 

dit och han 

stöttade det 

beslutet. 

Styrkor inför 

valen 

Tova farkost Terese teknisk 

fys. 

Gabriela 

farkost 

Clara teknisk 

fys. 

Karolina 

teknisk fys. 

Kristina 

farkost  

Hur kom fram till 

sitt val av 

gymnasieprogram 

 

 

 

 

Först valde 

natur för att 

en av 

mammas 

vänner hade 

en dotter som 

gick natur 

och ville visa 

att hon också 

kunde klara 

av det 

eftersom det 

var svårt 

program. 

Ville göra 

mamma och 

pappa stolta 

eftersom det 

var prestige 

i det. Natur 

blev för svårt 

bytte till 

sam. Klarade 

inte av 

franska bytte 

till 

individuellt 

anpassat 

Det var 

självklart att 

hon skulle gå 

natur och det 

var inte därför 

att hon var 

mycket bättre 

på 

naturämnena 

utan det var 

det som gällde.  

 

Var påverkad 

av föräldrar 

speciellt 

pappan. 

 

Ville ha något 

som var brett 

för att hon 

visste inte då 

vad hon skulle 

plugga efteråt. 

En kille som 

var lite nördig 

på IT 

gymnasiet. 

Hon valde det 

gymnasiet 

eftersom hon 

tyckte om den 

lugna miljön 

inte trivdes i 

andra skolor. 

Vägledaren sa 

att hon var 

samelev men 

hon fick byta 

till natur sen. 

 

Hon tyckte om 

humanistisk, 

var trött på 

matte 

Ville läsa 

matte och 

fysik, 

naturligt val 

att gå natur. 

 

Valde 

engelska 

skolan för att 

hon ville lära 

sig engelska 

också. 

Har alltid 

själv tyckt 

om matte så 

det kändes 

som ett 

naturligt val 

att läsa 

naturvetensk

aplig linje  

 

Natur.p. har 

den väldigt 

breda 

grunden och 

hon visste 

inte vad hon 

ville läsa till 

senare 

Intressen som 

gjorde att du 

gjorde detta val 

Andra 

program var 

inte 

intressanta 

och som barn 

tyckte hon 

att 

experimente

ra 

 

Hon var också 

intresserad av 

natur, lära sig 

naturvetensk. 

saker. 

 

Bred 

utbildning. 

 

Det var mest 

därför att 

utbildningen 

var bred och 

gav många 

möjligheter 

efteråt. Var 

inte intresserad 

av teknik 

snarare vill bli 

hälsopedagog 

eller 

Tyckte att 

inriktningen 

internation. 

relationer var 

väldigt 

intressant och 

hade jobbad i 

olika EU 

projekt på 

högstadiet. 

Intresse för 

att utveckla 

engelskan 

och intresse 

för matte 

och 

naturämnen 

Naturveten.  

Nyfikenhet, 

att kunna 

fixa nånting 
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gympalärare 

Hur bedömer sina 

resultat på 

högstadiet och 

gymnasium 

På högstadiet 

bra på det 

mesta. 

Tycker att 

gymnasium 

inte ger ngt. 

 

Hade väldigt 

lätt för allt. 

Fick MVG 

nästan på allt 

Vild på 

gymnasiet och 

ganska dålig 

och 

medelmåtta. 

På gymnasiet 

medelgod. 

Hade så 

många grejer 

då.  

 Klarade sig 

ganska bra 

själv och det 

gick väldigt, 

väldigt  bra. 

Väldigt goda 

resultat 

Bästa ämnen Matte, 

engelska, allt 

som hade 

med 

ekonomi, 

språk.  

 

Fick MVG 

nästan på allt, 

matte NO 

ämnen 

Idrott väldigt 

duktig på. 

Samhällskuns, 

biologi 

Språk, matte, 

naturämnena.  

Allt. 19.8 

medelvärdet. 

Matte och 

egentligen 

allt men fick 

kämpa olika 

mycket i 

olika ämnen. 

gymnastik 

Favoritämnen i 

skolan 

Företagseko, 

psykologi. 

Visste inte 

om ämnet 

var intressant 

förrän hon 

började läsa 

det. 

 

Engelska - för 

läraren var 

rolig, matte, 

naturämnena. 

Idrott, syslöjd Samhällsveten

skapliga, språk 

Matte  Samma som 

hon var bäst 

på: matte, 

fysik osv. 

Uppmuntran till 

bättre resultat 

Väldigt lite. 

Ingenting 

som kan 

uppmuntra 

utan pluggar 

så mycket 

hon orkar 

 

Frågan saknas Att göra mer 

praktiskt, 

göra kanske 

roliga 

experiment, 

att kunna se 

vad jag håller 

på med. 

Att kurserna 

har nån sorts 

praktiska 

tillämpningar

, bra litteratur 

och föreläsare, 

stimulerande 

omgivning 

Har dålig 

studieteknik 

för det gick 

så bra hittills. 

Att folk bryr 

sig. Syster 

som förebild 

att inget är 

omöjligt 

Intressen Skolka, fika 

med 

kompisar 

 

Musik, spelade 

i ett band, 

samlade på 

skivor. 

Idrotten Skrev mycket, 

var med i 

skrivgrupp, 

fotboll, 

träning, sång. 

Mode, träna. 

Inom skolan 

filosofi och 

psykologi. 

Kanske 

kommer att 

Sjunga, 

dansa, teater 

efter 

gymnasiet, 

segling, 

ridning. 
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läsa de sen 

på univ. 

Orsak till val av 

civilingenjörspro

grammet 

a)Har arbetat 

väldigt länge 

inom industri 

och insåg 

ganska snart 

att maskin 

är roligt så 

vill fortsätta 

med teknisk 

inriktning. 

b) ibland 

vikarierade 

för inköpare, 

godavsänd., 

planerare 

men 

saknade 

grundutb. 

för att driva 

sina 

förändringar, 

folk tog inte 

henne seriöst 

 

Utmaning att 

läsa den 

inriktningen 

för det 

betraktas som 

väldigt svårt, 

att testa sig 

själv, visa vad 

man kan. 

 

Trots sitt 

intresse för 

musik ville 

läsa en bred 

utbildning som 

skulle leda till 

jobb och att få 

bra lön 

Bred 

utbildning. 

Man kunde 

välja mest 

saker efteråt. 

Kom fram att 

hon tyckte om 

matte, fysik 

visade sig 

intressant. 

 

Bred 

utbildning. 

 

Lärarna 

provocerade: 

det här kan du 

ta reda på på 

högskolan. 

 

Umgicks med 

personer som 

gick teknisk 

fysik. 

 

 

Inspirerad på 

gymnasiet av 

mattelärare 

som gick 

teknisk fysik 

och 

fysiklärare 

som var 

civilingenjör 

och pratade 

gott om 

KTH. 

Ville inte 

läsa för 

teoretiskt 

inriktning. 

Läste på 

Balletakade

min först. 

Tejpade över 

namnen på 

utbildningar 

och valde 

den 

inriktning 

som hade 

intressanta 

för henne 

kurser: 

matte, 

mekanik. 

Blev 

förvånad att 

det heter 

farkostteknik

. 

 

Intresserad 

av liksom 

hur man lär 

sig att 

hantera. 

lösa 

problem, 

och allt sånt 

 

 

Nyfikenhet 

se vad som 

händer runt 

om (sagt 

efter 

intervjun) 

Att locka 

kvinnor till 

teknik 
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Vad kan locka 

kvinnor till 

tekniska 

utbildningar? 

Tjejer tror att 

det handlar 

om att 

skruva 

mopeder 

men det gör 

det inte. 

Själv var 

alltid första 

kvinnan och 

har positiva 

erfarenheter. 

Mamman 

glömt att 

säga att det 

finns 

skillnader 

mellan män 

och kvinnor. 

Viktigt att 

inte välja 

som sina 

väninnor 

utan som 

man själv 

vill. 

Förebilder, 

studieambassa

dörer och 

liknande som 

visar att tjejer 

faktiskt väljer 

tekniskt och 

tycker att det 

är kul. 

Visa att det 

finns 

människor 

som har gjort 

det här för 

tekniska yrken 

är så osynliga. 

Bra löner, bra 

jobb om man 

väljer 

mansdom.  

Frågan saknas. Ju fler tjejer 

desto fler 

kommer att 

söka. Annars 

känns läskigt. 

Uppmuntra till 

mer praktiska 

grejer och 

mekanik 

under hela 

uppväxten. 

Om man 

riktar sig lite 

mot tjejer, 

bjuder in de 

på tjejträffar 

och visar 

upp att det 

faktiskt går 

en hel del 

tjejer här. 

En 

attitydföränd

ring på det 

hela t.ex. 

lärare. 

Marknadsfö

ring ska 

göras på 

olika sätt för 

tjejer och 

killar. 

Tjejer tror att 

det är för 

svårt och det 

är 

missuppfatt

ning. 

 

Att visa att 

det inte bara 

bilar och 

flygplan utan 

ta fram 

vissa delar 

som kan 

vara 

intressanta 

för tjejer 

t.ex. där 

människan 

och teknik 

mötts, 

hållbar 

utveckling, 

energifrågor.  

       

       

 Tova Terese Gabriela Clara Karolina Kristina 

Framtidsplaner       

Planer efter 

avslutad 

utbildning 

Planerare, 

godsavsändar

e, utveckla 

maskiner, 

teknisk 

säljare, 

optimera 

produktion. 

Makroperspe

ktiv.  

Projektledare, 

ledarposition, 

doktorera 

Flytta utanför 

Sverige, sökt 

lärareprogram 

i Uganda. Sökt 

till gymnasium 

i Korea. 

Datologi för 

att snabbt se 

resultatet av 

det man gör. 

Nån mindre 

typ av 

chefsposition 

eller 

projektledarp

ost, 

samordna. 

Projektlednin

g och 

projektstyrni

ng. Också 

teater grejer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 


