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Sammandrag  
I denna studie undersöks genusmedvetenhet inom tre civilingenjörsprogram vid Uppsala 

universitet vilka har olika andel kvinnliga respektive manliga studenter. Universitetet hävdas 

ofta vara en könsneutral organisation, men med utgångspunkt i den låga andelen kvinnor inom 

tekniska utbildningar är det av betydelse att analysera dessa ur ett genusperspektiv. Fokus 

ligger på att analysera genuskultur inom respektive program och hur denna upplevs av olika 

programaktörer, för att vidare dra slutsatser kring medvetenhet om konstruktion av genus. 

Data har insamlats genom intervjuer med programansvarig, programstudievägledare samt 

kvinnliga och manliga studenter på respektive utbildningsprogram. Studien visar att 

genusmedvetenhet på programnivå förknippas med en jämn könsfördelning bland studenter 

och lärare, vilket försummar andra faktorer vilka påverkar genuskultur inom programmen. 

Studien visar vidare att en jämn könsfördelning inte är en tillräckligt medveten åtgärd för att 

uppnå en jämställd genuskultur. 

  

Nyckelord: Genuskultur, genusmedvetenhet, identitet, teknisk utbildning, vertikal och 

horisontell genussegregering. 
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1. Inledning 

År 2013 var andelen kvinnor bland nya studenter på civilingenjörsprogrammen i Sverige 29 

procent, en andel som har ökat under de senaste 20 åren (Statistiska Centralbyrån, 2013). Den 

låga andelen kvinnor inom teknikområdet och därtill tekniska utbildningar började 

uppmärksammas under 1980-talet i såväl Sverige som andra länder (Palm, 1999) och en 

liknande trend kunde ses i flera industriländer. Då teknikens utvecklare, förespråkare och 

främsta användare traditionellt sett har varit män, har detta bidragit till en maskulinisering av 

teknik (Palm, 1999) och att inneha teknisk kompetens har kommit att associeras med manlig 

identitet. Under en lång tid uteslöts även kvinnor från teknikområdet (Berner, 1996), men idag 

är den formella exkluderingen borttagen. Olika satsningar har genom åren gjorts för att 

intressera och locka kvinnliga potentiella studenter till tekniska utbildningar, men trots det 

fortsätter andelen kvinnliga studenter på tekniska utbildningsprogram generellt sett att vara 

låg (Kassman-Rudolphi et al, 2008). Palm (1999) menar att det finns mekanismer som hindrar 

kvinnor från att erhålla inflytande i och över teknikområdet. 

 

I forskning kring vetenskapliga utbildningar, undersöks ofta studenters identitet och inlärning, 

medan genus sällan ställs i förgrunden (Scantlebury, 2014). Vetenskap och vetenskaplig 

utbildning är sociala organisationer och, som sådana, genusrelaterade (Acker, 1990). Genus 

influerar vem som studerar, deltar i och ägnar sig åt vetenskap. Idag finns en trend av 

överrepresentation av kvinnor inom biologi och livsvetenskap och en överrepresentation av 

män inom naturvetenskap (Hill et al., 2010). Riegle-Crumb et al (2012) har genomfört en 

studie i USA där tre nationella databaser användes för att undersöka genusskillnader i 

studenters inträde i naturvetenskaps- och ingenjörsämnen. De drog slutsatsen att större 

samhällsstrukturer, snarare än skillnader i färdigheter inom olika ämnen, förklarar varför 

akademiskt kapabla och kvalificerade kvinnor väljer att inte påbörja en teknisk utbildning.  

 

Teknik i sig ses ofta som opåverkat av sociala strukturer, samtidigt som teknikområdet har en 

stark koppling till maskulinitet. Den relativt låga andelen kvinnliga studenter inom 

teknikområdet kan således indikera underliggande genusstrukturer inom universitetet som 

organisation. Sådana strukturer kan te sig mer eller mindre synliga och vidare fortleva inom 

tekniska yrkesområden. Universitet hävdas emellertid ofta vara könsneutrala organisationer  
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(Högskoleverket, 2005), varför de som organisationer kritiskt bör granskas inom detta område 

– både universitet och vetenskap bör enligt Husu (Högskoleverket, 2005) analyseras ur ett 

genusperspektiv. 

1.1 Problematisering  

Inom forskning kring genus inom vetenskap har det skett en förskjutning, från att diskutera 

”kvinnofrågan i vetenskap” till ”vetenskapsfrågan i feminism” (Harding, 1986). Hedlin (2011) 

menar att forskning kring genus och teknologi har haft olika fokus kring vilka faktorer som 

påverkar kvinnor och mäns teknikintresse. Vidare skriver Hedlin (2011) om hur tidigare 

forskning huvudsakligen fokuserat på att mäta skillnader mellan kvinnor och män, till 

exempel attityder till vetenskap och tekniska utbildningar. Utgångspunkten var ofta att de 

kvinnliga studenterna och deras attityder var ”problemet”. Forskning har då fokuserat på vad 

som ansågs vara kvinnors inkorrekta attityder och dåliga självförtroende inom området 

(Hedlin, 2011). 

Under 1980-talet, då den låga andelen kvinnor inom teknik uppmärksammades, försköts 

intresset från kvinnorna till lärarna och utbildningen. Det konstaterades att kvinnor föredrog 

att arbeta på andra sätt än män och att en ”kvinnovänlig” undervisning krävdes. Tsai (2003) 

argumenterar för att en stor del av forskningen kring genus och vetenskap, och därav 

utbildningar, har handlat och handlar om att locka fler kvinnor till vetenskapen. Daudt och 

Perez Salgado (2005) har vid sin forskning funnit att, trots diverse försök att locka såväl 

kvinnliga studenter som kvinnlig personal till tekniska utbildningar, har försöken i stor 

utsträckning varit misslyckade. De menar att manliga studenter och lärare upptar större delen 

av tekniska institutioner och utbildningar men hävdar samtidigt att detta inte beror på brist av 

acceptans av kvinnor i dessa sammanhang. I en kultur där forskning är högsta prioritet, där 

huvudsakligen män lär ut tekniska ämnen och där huvudsakligen män är medlemmar i 

styrelsen, är det svårt att förändra den nuvarande organisationskulturen till en mer 

kvinnovänlig sådan (Daudt och Perez Salgado, 2005). 

Hughes (2000) argumenterar för att vetenskaps-tekniska-samhälleliga kurser (eng. Science-

Technology-Society. STS), i vilka vetenskap och teknik sätts i en samhällskontext, ibland kan 

ses som mer ”kvinnovänliga”. Sådana kurser har dock kritiserats för att inte ha det vanliga 

vetenskapliga innehållet (Hughes, 2000). Annan kritik kring att STS och liknande är 
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”kvinnovänliga” kurser framhäver att varken kvinnor eller män är homogena grupper 

(Brickhouse, Lowery och Schultz 2000; Voyles, Fossum och Haller 2008). På senare tid har, i 

enlighet med Harding (1986), teknologin i sig blivit det centrala intresset (Faulkner 2000, 

2001). Huvudfrågan handlar istället om hur teknologi och genus skapas i sociala kontexter 

(Mellström, 2004). Utgångspunkten är då att kvinnor och män relaterar till diskurser och 

föreställningar om kvinnlighet, manlighet och teknik. 

Utifrån ovanstående forskning är det tydligt att det funnits svårigheter i att utmana de manliga 

normerna inom tekniska utbildningar. Statistik över könsfördelningen inom tekniska 

utbildningar (Statistiska centralbyrån, 2013) visar att det kan finnas ett visst genusmönster 

inom teknikområdet, där manligt är normen. Den tidigare forskningen kring genus och 

tekniska utbildningar i kombination med denna statistik gör det relevant att se till huruvida det 

finns en medvetenhet om eventuella genusmönster inom utbildningarna. Den låga andelen 

kvinnliga studenter på tekniska utbildningar kan även kopplat till tidigare forskning väcka 

frågor om att det kan finnas skillnader i sättet att se på kvinnligt och manligt inom 

utbildningarna. Detta kan göra dels att kvinnliga studenter inte lockas till tekniska 

utbildningar i samma utsträckning som manliga, dels att kvinnliga studenter inte anser sig få 

den utbildning de förväntade sig (Kassman-Rudolphi et al, 2008). Därför har denna studie sin 

utgångspunkt i fördelningen av kvinnliga och manliga studenter inom olika tekniska 

utbildningar, samt i hur teknologi och genus skapas i sociala kontexter inom dessa. 

1.2 Syfte          

Syftet med studien är att studera huruvida en genusmedvetenhet finns inom tekniska 

utbildningar. I studien sätts detta i kontext i Uppsala, i Sverige, genom att studera tre tekniska 

utbildningar vid Uppsala universitet med olika andel kvinnliga respektive manliga studenter. 

Studiens fokus är således att undersöka och jämföra genuskulturer på respektive utbildning 

samt huruvida en medvetenhet finns kring konstruktionen av genus inom de tre 

utbildningarna. 

 

För att uppfylla syftet ska följande frågeställningar besvaras:   

○ Vilken genusmedvetenhet finns på programnivå för respektive tekniska utbildningar? 

○ Hur upplevs genusmedvetenheten på̊ respektive utbildningsprogram av kvinnliga 

respektive manliga studenter? 
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○ Har andel kvinnliga respektive manliga studenter koppling till genusmedvetenheten på̊ 

respektive utbildningsprogram och i så fall hur? 

2. Teori 

Följande teoriavsnitt beskriver begrepp kring genus som är centrala för förståelse av studiens 

problematisering. Detta avsnitt tar även upp hur tidigare forskning har behandlat teorier om 

genus kopplat till tekniska utbildningar. 

2.1 Genus och genuskultur  

På 1970-talet började begreppet “gender” användas inom den anglosaxiska 

kvinnoforskningen, som en beteckning för socialt kön som inte var biologiskt bestämt. Efter 

begreppets introduktion gjordes det skillnad på engelskans “sex” och “gender”. I Sverige 

översattes det till “kön” och “genus”, där kön motsvarar biologiskt kön och genus 

representerar socialt kön (Blomqvist, 2005). Med genus (eng. gender) menas formade (eng. 

patterned), socialt skapade distinktioner mellan kvinnor och män, feminint och maskulint 

(Acker, 1992). Blomqvist (2005) anser att införandet av genusbegreppet gjorde att fokus 

flyttades delvis från stabila, inlärda komplementära könsroller och inre könsidentiteter 

härledda ur biologiska könsskillnader till relationen mellan könen, kontextberoende kön och 

maktrelaterade fenomen. Denna perspektivförskjutning har bidragit till ny kunskap om hur 

kön och könsordningar skapas och återskapas i olika sociala sammanhang, men också om 

förändring, variation och heterogenitet inom könskategorierna. 

  

West och Zimmerman (1987) har utgjort en viktig teoretisk influens gällande genus, de har 

infört det teoretiska perspektivet som kallas “doing gender” och där görandet – konstruktionen 

– av genus i organisationer speciellt fokuserats. I enlighet med ett ”doing gender”-perspektiv 

visar Acker (1992) att genus är något som skapas i organisationer och då inte som en separat 

del utan istället integrerat i det vardagliga organisationslivet. Genus kommer därför att såväl 

påverka som påverkas av den aktuella organisationens sätt att bedriva sin verksamhet (Acker, 

2012). 

  

I kontrast till West och Zimmermans begrepp där individer konstruerar genus, fokuserar 

Gherardi och Poggio (2001) på genuskultur, vilket innebär att organisationer konstruerar 
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genus. Organisationer konstruerar genus på så sätt att organisationskulturer innehåller 

särskilda regler, värderingar och betydelser som uttrycks i sociala situationer, i vilka genus 

positioneras. Att säga att organisationer konstruerar genus betyder att genuspositionerande 

processer förverkligas i mänskliga relationer i en offentlig process, där genusbetydelser 

successivt och dynamiskt uppnås, omvandlas och institutionaliseras. 

2.2 Horisontell och vertikal genussegregering 

Kreitz-Sandberg (2013) använder begreppen horisontell och vertikal genussegregering (eng. 

horizontal and vertical gender segregation). Horisontell genussegregering beskriver den 

uppdelning av discipliner som är dominerad av eller företrädesvis vald av kvinnor eller män. 

Vertikal genussegregering beskriver pyramidformade hierarkier; ju högre position, desto färre 

kvinnor; ett tillstånd som ofta visualiseras som ett glastak. Enligt Husu (2000, 2001) bidrar 

både vertikal och horisontell genussegregering till en viss genusordning inom universitet. 

Universitet är inte neutrala när det handlar om genus; genusdynamik och respektive 

kommunikationsstrukturer influerar formella och informella nätverk, liksom 

lärandestrukturer. Genusstrukturer och genuskultur återskapas inom universitet liksom inom 

många andra organisationer. Husu menar, som huvudförfattare i en rapport från 

Högskoleverket om dold könsdiskriminering (Högskoleverket, 2005), att universitet och 

vetenskap bör analyseras från ett genusperspektiv i syfte att kritiskt granska den hävdade 

könsneutraliteten. 

2.3 Kvinnlig underrepresentation inom tekniska områden 

En metafor som ofta används för att beskriva att kvinnor är underrepresenterade inom 

vetenskapliga och tekniska yrken är att jämföra processen genom vilken studenter går från 

gymnasiet, till universitetet och vidare till ett yrke inom vetenskap och teknik med en 

läckande rörledning (eng. leaky pipeline) (Blickenstaff, 2005). Rörledningen läcker studenter 

i olika stadier, från grundskola till universitet, men även under universitetsutbildningen och 

efter universitetsexamen. Blickenstaff (2005) understryker att kvinnliga studenter tenderar att 

avvika från rörledningen i större utsträckning än manliga. I den utsträckning som denna teori 

är sann, hävdar Schweitzer et al (2011), skulle en ökning av antalet kvinnor som hölls kvar i 

rörledningen oundvikligen leda till en ökning av den kvinnliga representationen inom 

mansdominerade utbildnings- och yrkesområden och vidare leda till en mer jämställd kultur. 

Schweitzer et al (2011) har dock visat att olika områden fortsätter vara könssegregerade trots 



 

 9 

ökat antal kvinnor, då genus styrs i form av systematiska, kulturella och strukturella faktorer. 

Historiska och stereotypiska könsroller kan därför leva kvar och styra inom olika områden, så 

som ledande positioner och vetenskapliga och tekniska yrken, som tidigare har varit 

mansdominerade (Schweitzer et al, 2011). 

2.4 Fem faktorer som lockar kvinnliga studenter och kvinnlig 
personal 

Genom forskning, konferenser och workshops har den internationella ideella organisationen 

European Society for Engineering Education (SEFI) försökt identifiera faktorer som kan locka 

kvinnliga studenter och kvinnlig personal till tekniska utbildningar och institutioner. Daudt 

och Perez Salgado (2005) presenterar i samarbete med SEFI fem faktorer som rankats som 

mest betydande: 

 

1) att det finns möjligheter till tvärvetenskaplig utbildning, 

2) att det finns särskilt stöd för att få med kvinnlig personal i högre akademiska 

positioner, 

3) att det finns tillräckligt med kvinnliga anställda som förebilder för kvinnliga studenter, 

4) att institutionen har en långsiktig handlingsplan för att locka kvinnliga anställda och 

kvinnliga studenter, 

5) att institutionen understryker samhällsbetydelsen av ingenjörsfrågor och -ämnen. 

  

Gällande faktor (1) har forskning visat att på kort sikt kan institutioner locka fler kvinnliga 

studenter då de breddar de traditionella programmen och kopplar de samman med fält som 

exempelvis medicin, miljövetenskap och managementstudier. Ingenjörsstudier som sätter 

teknik i en samhällelig och realistisk kontext anses visa kvinnliga studenter på teknikens 

användbarhet och hur den kan tillämpas för att lösa problem (Daudt och Perez Salgado, 2005). 

De ovanstående menar att institutioner som valt att koppla teknik till andra vetenskaper ofta 

använder mer moderna undervisningsmetoder för att nå mål, som problembaserat lärande och 

projektarbeten. 

 

Faktor (2) syftar till speciella program för kvinnlig personal som underlättar deras väg till 

högre akademiska positioner. Denna faktor är särskilt viktig eftersom ju mer kvinnliga 

förebilder det finns, desto större chans att locka fler kvinnliga studenter. Särskilt stöd ska då 
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främja kvarhållandet av kvinnlig personal. Daudt och Perez Salgado (2005) menar att de flesta 

tekniska universitet och skolor i Sverige har ett stödsystem för kvinnlig personal, för att få 

med dem i högre akademiska positioner. Detta är nära besläktat med faktor (3), som belyser 

vikten av förekomst av kvinnliga förebilder. Statistik visar på en låg andel kvinnlig personal 

vid institutioner inom högre akademisk utbildning, men universitet och skolor är tveksamma 

till att genomföra åtgärder som exempelvis att endast rekrytera kvinnlig personal under en 

övergångsperiod. 

  

Vad gäller faktor (4) menar Daudt och Perez Salgado (2005) att under de senaste 20 åren har 

många projekt och aktiviteter genomförts i syfte att hålla kvar kvinnliga studenter inom 

ingenjörsstudier. Många av dessa aktiviteter är dock, enligt författarna, inte ordenligt 

utvärderade och var inte inbäddade i institutionens policy. Managementlitteratur visar att när 

administrationen är engagerad och verkligen vill förändra kulturen inom tekniska 

institutioner, så kan det göras (Daudt och Perez Salgado, 2005). Därför kan en långsiktig 

handlingsplan vara en viktig faktor när det kommer till att locka kvinnliga studenter och 

kvinnlig personal. Slutligen syftar faktor (5) till att institutioner kan visa på den samhälleliga 

relevansen av ingenjörsfrågor- och ämnen, då det har visats att koppla tekniken till 

samhälleliga problem gör kursplanen mer intressant för kvinnliga studenter (Daudt och Perez 

Salgado, 2005). Teknikens relevans kan visas exempelvis genom särskilda dagar, helger eller 

öppet hus-arrangemang för kvinnliga potentiella studenter. Även industrin anses vara till hjälp 

i att visa på teknikens samhälleliga relevans. 

2.5 Utbildning och identitet 

Henriksen et al (2015) anser att valet av utbildning inte bara är kopplat till önskad 

sysselsättning, utan även till önskad identitet. STEM-disciplinerna (eng. Science, Technology, 

Engineering, Mathematics; sv. vetenskap, teknologi, ingenjörsvetenskap, matematik) 

associeras övervägande med maskulinitet, vilket enligt Henriksen et al (2015) gör det särskilt 

svårt för många kvinnliga potentiella studenter att se sådana utbildningar som något “för 

dem”. Manliga potentiella studenter, å andra sidan, kan lätt falla in i redan etablerade roller 

som, i fallet med STEM-disciplinerna, är lättillgängliga och trygga (Henriksen et al, 2015). 

Vidare hävdas att vissa kvinnliga studenter upplever att det är en utmaning att förena sin 

genusidentitet med en identitet som STEM-student, särskilt inom ämnen som fysik och 

datavetenskap. Därför, menar Henriksen et al (2015), att kulturen inom institutioner bör 
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adresseras; universitetsinstitutioner som arbetar med att öka bevarandet av studenter i sina 

STEM-program måste utveckla institutionella kulturer som främjar mångfald och öppenhet. 

Detta genom att uppvisa olika professionella identiteter bland personal och ge stöd åt 

studenter med olika bakgrund och olika intressen av att utveckla “STEM-identiteter” 

(Henriksen et al, 2015). 

2.6 Analysmodell 

Då studiens syfte är att undersöka genusmedvetenhet inom tekniska utbildningsprogram, 

krävs att denna analyseras med utgångspunkt i de nivåer som finns inom den teknisk-

naturvetenskapliga fakulteten som organisation, det vill säga fakultetsnivå, institutionsnivå 

samt programnivå. Genom att ta dessa nivåer i beaktning erhålls större förståelse för 

förhållandet till genus på programnivå. I denna studie är begreppen horisontell och vertikal 

genussegregering centrala för analysen, då tekniska utbildningar historiskt sett har varit 

dominerade av manlig personal och manliga studenter (Schweitzer et al, 2011). Genom att 

använda dessa begrepp som verktyg för att analysera genuskultur för respektive program kan 

rådande genusmedvetenhet undersökas. Fokus ligger som tidigare nämnt på att undersöka 

huruvida en medvetenhet finns kring konstruktionen av genus inom de tre tekniska 

utbildningarna. Som utgångspunkt undersöks vilket förhållande till genus som finns samt 

vilket arbete som sker kring genus på olika organisationsnivåer: inom fakulteten, berörda 

institutioner samt inom respektive tekniskt utbildningsprogram (se figur 1), för att slutligen 

analysera hur genusmedvetenheten ter sig på programnivå. Urvalet av de tekniska 

utbildningar som introduceras i figur 1 beskrivs i kommande metodavsnitt. Figur 1 nedan 

visar vilka institutioner inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten som håller i kurser för 

studerade tekniska utbildningar (Uppsala universitet, 2016g; 2016h; 2016i) samt hur detta 

sätts i relation till begreppen vertikal och horisontell genussegregering. I studien antas enligt 

figur 1 att horisontell genussegregering analyseras mellan olika utbildningsprogram och 

institutioner och vertikal genussegregering mellan de olika nivåerna; fakultet, institutioner och 

program samt inom dessa internt då det är av relevans.  
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Figur 1. Organisationsmodell som tas i beaktning vid analys av genuskultur på programnivå.  

 

I syfte att undersöka såväl horisontell som vertikal genussegregering på dessa nivåer används 

Daudt och Salgados (2005) fem faktorer som anses locka kvinnliga studenter och kvinnlig 

personal till tekniska utbildningar. Horisontell genussegregering analyseras utifrån 

programmens möjligheter till tvärvetenskaplig utbildning och berörda institutioners 

framhävande av ingenjörsfrågors samhällsbetydelse. Vertikal genussegregering inom 

respektive program analyseras utifrån om det finns särskilt stöd för att ta med kvinnlig 

personal i högre positioner, om programmet har tillräckligt många kvinnliga förebilder samt 

att det inom berörda institutioner finns en långsiktig handlingsplan för att locka kvinnliga 

anställda och studenter. För att undersöka genuskultur och strukturella mönster inom 

respektive program analyseras resultatet dessutom i termer av studenters identitet, då 

studenters sätt att identifiera sig har en koppling till utbildningsval (Henriksen et al, 2015; 

Sullivan och Mainiero, 2007). I studien definieras begreppet identitet som “det framväxande 

resultatet av samspelet mellan hur en person identifierar sig själv (internt) och hur en person 

identifieras av andra (externt)” (Jenkins, 2000). Daudt och Perez Salgados (2005) fem faktorer 

anses forma studenters identitet under utbildningen, då den genuskultur som finns på 

respektive program kan komma att påverka hur studenterna på programmen identifierar sig 

samt identifieras av andra sett till kvinnligt och manligt. 
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3. Metod 

3.1 Undersökningsdesign 

För att uppfylla syftet med denna studie och besvara frågeställningar, har det varit av intresse 

att undersöka genusmedvetenhet och hur denna upplevs hos flertalet aktörer inom de tre 

tekniska utbildningarna. Detta för att erhålla en helhetsbild av såväl genusmedvetenhet som 

underliggande genusstrukturer. För att vidare söka förklaring till hur genuskulturen ser ut på 

respektive program har även fakultetens och berörda institutioners medvetenhet tagits i 

beaktning. 

 

Studien kräver en förståelse för detta specifika fall, vilket innebär att det i denna studie med 

fördel använts en kvalitativ undersökningsdesign, för att inte gå miste om detaljer som är 

utmärkande för just denna studie (Saunders et al, 2009). För att erhålla sådan förståelse har 

fokus legat på att samla in erfarenheter som berör hur genusmedvetenheten på programnivå 

uppfattas, eftersträvas samt upprätthålls. Från dessa erfarenheter kommer därefter genuskultur 

på respektive program identifieras samt analyseras. Då undersökningen sker på programnivå 

har tre programaktörer valts ut för att erhålla olika perspektiv; programansvarig, 

programstudievägledare samt studenter. Intervjuer kommer att hållas med respektive 

programansvarig och programstudievägledare. Detta för att erhålla kvalitativ information om 

enskilda individers uppfattning av genuskultur samt medvetenhet kring konstruktion av genus 

på programmet. Vidare för att undersöka hur kvinnliga och manliga studenter vid de tre 

programmen upplever genusmedvetenheten på utbildningen kommer fokusgruppsintervjuer 

att genomföras. Visionen är att studera aktörer på tre olika positioner inom programmet, där 

programansvarig står högst och programstudievägledare antas fungera som en länk mellan 

programansvarig och studenter, så att data från varje position kan insamlas och jämföras på 

respektive program samt jämföras programmen emellan. 

 

För att svara på studiens frågeställningar och fånga in de dimensioner som studiens 

analysmodell presenterar, kommer frågor att ställas till programansvariga, studievägledare 

och studenter med hänsyn till valda analysbegrepp. Under samtliga intervjuer kommer frågor 

vilka kan sättas i kontext med horisontell och vertikal genussegregering att ställas, genom att 

koppla intervjufrågor till Daudt och Perez Salgados (2005) fem faktorer, se Appendix A, B 

och C för respektive intervjumall. Beroende på vilken aktör som intervjuas modifieras 
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frågorna efter aktörens position för att samla in relevant data. Ett exempel på hur frågorna 

modifieras mellan de olika aktörspositionerna är att programansvariga kommer att tillfrågas 

om de ser lärare som förebilder och hur de tänker kring det på programmet, studievägledare 

kommer att tillfrågas om programmets möjligheter för studenterna att möta både kvinnliga 

och manliga förebilder och studenterna kommer att tillfrågas om de haft några förebilder 

under utbildningen och om det har varit av betydelse att dessa varit kvinnliga eller manliga. 

 

Frågor kring de faktorer som rör vertikal genussegregering kommer att ställas i större 

utsträckning till programansvariga och studievägledare än till studenter, till exempel huruvida 

det finns stöd för kvinnlig personal i högre akademiska positioner. Då detta är en jämförande 

studie är det av relevans att fråga samtliga intervjuobjekt hur de uppfattar stämningen på sitt 

program sett till manligt och kvinnligt, då detta kan skilja mellan både program och de olika 

positionerna inom programmen. För att fånga in de faktorer som rör horisontell 

genussegregering kommer även uppfattningar om och erfarenheter av könsfördelningen hos 

de olika programmen att undersökas. Frågor ställs även kring könsfördelningen hos den 

representerade lärarkåren i programmet och hur denna uppfattas av samtliga aktörspositioner. 

Studievägledare, vilka har kontakt med studenterna kommer även att frågas om de upplevt 

problem på programmet kopplade till manligt och kvinnligt. Programansvariga och 

studievägledare kommer att frågas om möjlighet till tvärvetenskaplig utbildning på 

programmet samt effekterna av det, även huruvida programmet tar samhällsbetydelsen av 

ingenjörsfrågor i beaktning medan studenter kommer att frågas hur de värdesätter dessa 

programegenskaper. Vid behov kommer kompletterande frågor att ställas via mail efter 

intervjutillfällena. 

3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1 Urval av civilingenjörsutbildningar 

Inför studien var det, med anledning av den låga andelen kvinnliga studenter inom tekniska 

utbildningar, önskat att finna tre civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet där ett av 

programmen är överrepresenterat av kvinnor, ett är överrepresenterat av män samt ett program 

som har en jämn fördelning av kvinnor och män. Detta med anledning av att studien ämnar 

undersöka om genusstruktur och genusmedvetenhet kan komma att skilja sig beroende på 

fördelningen av kvinnor och män inom de olika programmen. Efter att ha begrundat 

Universitet- och Högskolerådets antagningsstatistik (UHR, 2016) av könsfördelning hos 
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förstahandssökande av olika civilingenjörsutbildningar valdes att studera de tre 

civilingenjörsprogrammen Informationsteknologi, System i teknik och samhälle samt Miljö- 

och vattenteknik vid Uppsala universitet. Hösten 2015 var förstahandssökande till Miljö- och 

vattenteknik överrepresenterade av kvinnor, Informationsteknologi överrepresenterade av män 

och System i teknik och samhälle hade en jämn fördelning av kvinnor och män (UHR, 2016), 

se tabell 1.  

Tabell 1. Andel kvinnor bland förstahandssökande, HT 2015. Data har hämtats från UHR:s 

antagningsstatistik (2016).  

Civilingenjörsprogram Andel kvinnor 

Informationsteknologi (IT) 18,56 % 

System i teknik och samhälle (STS) 49,30 % 

Miljö- och vattenteknik (W) 68,24 % 

 

3.2.1.1 Informationsteknologi (IT) 
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi beskrivs som en hållbar utbildning där 

studenter ges möjlighet att påverka utvecklingen och skapandet av morgondagens teknik samt 

där människor, matematik och programmering är viktiga beståndsdelar (Uppsala universitet, 

2016a). Under programmets två första år skriver Uppsala universitet (2016a) att studenterna 

huvudsakligen läser programmering, datorsystemkonstruktion, matematik samt elektronik. 

Under de två sista åren kan IT-studenter profilera sig inom olika spår vilket sker genom att 

kombinera ett profileringsspår med självvalda kurser. De profileringar som kan väljas är: 

Datorsystemutveckling, Inbyggda system, Människa, system och samhälle samt Parallella 

system.  

 

Programansvarig för Informationsteknologi är Lars-Åke Nordén och studievägledare är Sara 

Rosenqvist. 

3.2.1.2 System i teknik och samhälle (STS) 
Civilingenjörsprogrammet i system och teknik och samhälle beskrivs som en utbildning som 

förbereder studenterna för att ta sig an de stora och svåra problem som dagens samhälle 

möter, där studenterna ges en tvärvetenskaplig utbildning då de studerar teknik utifrån ett 

samhällsvetenskapligt och humanistiskt perspektiv (Uppsala universitet, 2016c). Uppsala 

universitet (2016c) skriver att under programmets första två år studeras grundkurser inom 
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matematik, naturvetenskap samt teknik med fokus på systemteknik. Under årskurs tre till fem 

kompletteras denna systemkompetens med en profilering inom Energisystem eller 

Informationsteknologi följt av utförandet av ett tekniskt kandidatarbete inom vald profilering. 

Under årskurs fyra skrivs en C-uppsats inom ett av de humanistiska eller 

samhällsvetenskapliga ämnena: ekonomisk historia, filosofi, företagsekonomi, idé- och 

lärdomshistoria eller kulturgeografi. 

  

Programansvarig för System i teknik och samhälle är Elísabet Andrésdottír och 

studievägledare är Daniel Noreland.  

3.2.1.3 Miljö- och vattenteknik (W) 
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik beskrivs som en utbildning som ger 

studenter de kunskaper som behövs i utvecklandet av teknik som ska bidra till att stoppa 

miljöförstöringen i Sverige och världen (Uppsala universitet, 2016b). Under utbildningen 

blandas, enligt Uppsala universitet (2016b), traditionell teknik med andra naturvetenskapliga 

ämnen för att ge helhetslösningar på miljö- och vattentekniska problem. Utbildningen är ett 

samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Under de två första 

åren under utbildningen studeras kurser inom matematik, kemi, biologi, fysik, datavetenskap 

och miljörätt och under årkurs tre får studenterna möjlighet att praktiskt utöva dessa 

kunskaper inom meteorologi, hydrologi, reglerteknik samt markvetenskap. Följt av detta i 

årskurs fyra och fem, kan studenterna specialisera sig inom olika terminsblock där de i projekt 

genomför arbetsuppgifter hämtade från arbetslivet. 

  

Programansvarig för Miljö- och vattenteknik är Conny Larsson och studievägledare är Isabel 

Svensson.  

3.2.2 Pilotintervju 

I förberedande syfte för den faktiska undersökningen hölls en pilotintervju med Anders 

Johansson, doktorand vid Centrum för Genusvetenskap samt Institutionen för fysik och 

astronomi, Fysikens didaktik, den 31 mars 2016 på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Detta 

gjordes för att i ett tidigt skede och inför kommande intervjuer få feedback gällande valda 

teorier och metoder, samt kunskap om vilken slags information som fanns att tillgå och 

eventuella begränsningar. Som resultat av denna intervju erhölls hjälp med relevant litteratur 

samt information kring programskillnader och hur dessa tidigare undersökts i forskning kring 
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fysikutbildning. Efter diskussion om teorier kring studiens ämne kunde därefter studiens 

analysmodell tydliggöras så att intervjufrågor kunde formuleras enligt relevanta begrepp och 

faktorer. 

3.2.3 Intervjuer med programansvariga 

Vid insamling av data för studien har kvalitativa intervjuer genomförts med 

civilingenjörsprogrammens programansvariga. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär 

då programansvariga är en viktig informationskanal då dessa ger insikt om vilken typ av 

information som finns att tillgå på flera nivåer inom fakulteten. Frågorna till de 

semistrukturerade intervjuerna med programansvariga har utformats så att det var möjligt att 

erhålla uppfattningar om medvetenheten på de olika programmen utifrån deras perspektiv 

samt eventuellt arbete kring detta. Att genomföra semistrukturerade intervjuer kunde därav ge 

en bild av underliggande genusstrukturer och genuskulturer i termer av horisontell och 

vertikal genussegregering inom programmen. Att intervjuerna var semistrukturerade var även 

av betydelse då ordningen i vilka olika teman och frågor togs upp kunde variera beroende på 

intervjupersonens organisatoriska kontext (Saunders et al, 2009). Under intervjuernas gång 

gavs även möjligheten att fritt ställa följdfrågor. Vidare är det även möjligt att ur de 

semistrukturerade intervjuerna få en uppfattning av hur studenter på programmen identifierar 

sig samt hur det uppfattas av programansvarig, samt hur dessa vidare kan påverka 

medvetenhet av och arbete med genus. Intervjuerna med de respektive programansvariga 

varade i cirka en timme, men intresset av att dela med sig av sina uppfattningar om 

genusmedvetenhet samt eventuellt arbete med genus varierade dem emellan. 

3.2.4 Intervjuer med programstudievägledare 

Kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär har även genomförts med respektive 

programstudievägledare. Då studievägledare för respektive program bland annat fungerar som 

en personlig kontakt för studenter kunde ett för studien viktigt perspektiv erhållas. Detta för 

att möjliggöra en koppling mellan de tre programaktörerna och således få en mer 

övergripande bild över programmets genuskultur i termer av horisontell och vertikal 

genussegregering. Då studievägledaren har god kontakt med studenterna kunde intervjuerna 

ge uppfattning om hur denne upplever att studenter på programmen identifierar sig samt om 

och hur detta kan påverka studievägledarens medvetenhet om och arbete kring genus. 

Intervjuerna med respektive studievägledare varierade mellan 20 till 40 minuter. 
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3.2.5 Fokusgruppsintervjuer med studenter på respektive program 

I enlighet med studiens frågeställningar är det relevant att undersöka studenters erfarenheter 

av och uppfattningar om genusmedvetenheten på respektive program. Eftersom ämnet är 

tydligt definierat och möjlighet till interaktiv diskussion mellan studenterna var önskvärt, 

valdes att genomföra fokusgruppsintervjuer (Saunders et al, 2009). Till skillnad från andra 

former av gruppintervjuer styrs deltagarna på så sätt att valt fokus upprätthålls. Målet med 

detta var att genom öppna diskussioner erhålla kvalitativ, detaljrik information om 

studenternas erfarenheter kring genus på programmet, för att således kunna analysera upplevd 

genusmedvetenhet. Fokusgrupper ger en variation av intervjupersoner som möjliggör en 

sådan datainsamling (Saunders et al, 2009). 

Då studien syftar till att jämföra tre civilingenjörsprogram och huruvida de upplevs av 

kvinnliga respektive manliga, har fokusgrupperna delats in efter utbildning och kön. 

Grupperna delades även upp efter kön då kvinnor och män kan tendera att agera olika i 

blandade grupper än i könssegregerade grupper (Millward, 1995). Vid fokusgruppsintervjuer 

är det i regel 4-12 deltagande per intervju (Saunders et al, 2009), men storleken på 

fokusgrupperna kan anpassas till det ämne som diskuteras. I denna studie och med hänsyn till 

syftet, bedömdes att ett antal om fyra till fem medverkande är tillräckligt. Detta eftersom 

mindre grupper är vanligare då känslor och attityder ska undersökas, till skillnad från när 

fokus till exempel är användning av en viss produkt (Saunders et al, 2009). För att studenterna 

skulle ha möjlighet att reflektera över sin utbildning samt haft tid att få erfarenheter av 

programmet söktes studenter från årskurs 3 och högre. Information om intervjuerna samt 

syftet med dem skickades ut till studenter via e-mailutskick eller Facebook. För mer 

information om fokusgruppsdeltagarna, se Appendix D. 

Varje fokusgruppsintervju var strukturerad efter en modell med förberedda frågor som vidare 

gav möjlighet till diskussion (Saunders et al, 2009). Under intervjun uppmuntrades 

studenterna att diskutera och dela sina åsikter utan någon press att uppnå konsensus (Krueger 

och Casey, 2000). För att ytterligare bidra till ett informationsrikt resultat och minska 

eventuell maktsymmetri (Kvale, 1997) informerades studenterna om att de kommer vara 

anonyma (Vetenskapsrådet, 2011) vid presentation av resultatet. Detta för att deltagarna ska 

känna sig trygga i att diskutera sin personliga åsikt. 
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Vid fokusgruppsintervjuerna kunde ibland ett fåtal deltagare komma att dominera 

diskussionen (Saunders et al, 2009). I denna situation var det för uppsatsförfattarna som 

diskussionsledare viktigt att varsamt reducera dessa personers diskussionsbidrag och ta in 

även andra deltagare. För att minimera effekten av att ett fåtal deltagare dominerade 

diskussionen tilltalades andra närvarande genom att referera till “ni andra”, för att även ta in 

vad de ansåg om det diskuterade området. Fokusgruppsintervjuerna varade i mellan 30 

minuter till en timme. 

3.2.6 Forskningsetik vid intervjuer  

Inför samtliga intervjuer informerades intervjuobjekten om studiens syfte, att deltagandet var 

frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst (jmf. Vetenskapsrådet, 2002). 

Programansvariga och programstudievägledare fick inför respektive intervjuer via 

mailkontakt ta del av de frågor som skulle ställas, detta för att minska den maktsymmetri som 

kan uppstå vid en kvalitativ forskningsintervju, där intervjuarna ses som mer förberedda än 

den enskilde intervjupersonen (Kvale, 1997). 

Intervjuerna utfördes av de båda uppsatsförfattarna, där den ena ställde frågor medan den 

andra antecknade. Efter godkännande av intervjuobjekten spelades intervjuerna in. 

Intervjuobjekten informerades även om att inspelningen endast skulle användas av 

uppsatsförfattarna (jmf. Vetenskapsrådet, 2011) i syfte att undvika att gå miste om detaljer. 

3.2.7 Andra källor till empirisk data 

Då studien berör studenters erfarenheter av programmet sett till kvinnligt och manligt, är det 

av relevans att se till teknisk-naturvetenskapliga fakultetens utskott för Lika villkor, vilka har 

det övergripande ansvaret gällande arbetet med frågor kring lika villkor och likabehandling. 

Information om fakultetens och utskottets Lika villkorsplan 2015-2017 samt Plan för 

likabehandling av studenter 2016 har således inhämtats från Uppsala universitets hemsida för 

att sättas i relation till insamlat material från intervjuer med programansvariga, 

programstudievägledare samt studenter på programmen. Då denna studie ämnar undersöka 

genuskultur, har diskrimineringsgrunderna kön och könsidentitet eller könsuttryck varit i 

fokus. De båda handlingsplanerna riktar sig till institutioner respektive utbildningsprogram 

och har undersökts för att se huruvida arbete med dessa blir synligt i insamlat 

intervjumaterial. 
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3.2.8 Bearbetning av data 

Kort tid efter respektive utförd och inspelad intervju transkriberades dessa noggrant. Vid 

transkribering var det viktigt att vara medveten om inte bara vad intervjuobjektet sade, utan 

även på vilket sätt det sades, för att inkludera vad intervjuobjektet icke-verbalt 

kommunicerade (Saunders et al, 2009). Att transkribering av intervjuerna skedde så snart som 

möjligt efter respektive utförd intervju var i syfte att dels tidsmässigt ha möjlighet att bearbeta 

varje intervju på ett noggrant sätt, dels att efter transkribering ha tid till att reflektera kring och 

analysera det faktiska innehållet i respektive intervju. Det vill säga, hur innehållet stod i 

relation till studiens kontext samt hur den fortsatta datainsamlingen kunde behandlas 

gentemot innehållet för att tidigt ta vara på de teman som kom fram under 

datainsamlingsprocessen (Saunders et al, 2009). När samtliga intervjuer var genomförda och 

transkriberade, kunde dessa vidare ställas mot varandra och analyseras med hjälp av studiens 

analysmodell, för att slutligen kunna identifiera och fastställa centrala teman. 

3.3 Studiens trovärdighet  

För att visa på en studies trovärdighet och följaktligen dess kvalitet används ofta begreppen 

validitet och reliabilitet. Validitet avser huruvida de uppmätta resultaten är relevanta i studiens 

sammanhang (Saunders et al, 2009). Då denna studie syftar till att undersöka uppfattningar 

om och erfarenheter av genus, genuskultur samt genusmedvetenhet har det varit av stor 

betydelse att samla in personliga åsikter från aktörer inom programmen. Eftersom 

verkligheten här blir tillgänglig via mänsklig tolkning, har det varit viktigt för 

uppsatsförfattarna att inse att det kan finnas flera perspektiv som beskriver samma fenomen 

(Saunders et al, 2009). I syfte att möjliggöra att intervjuobjekten var förberedda inför 

intervjuerna fick programansvariga och programstudievägledare ta del av de frågor som skulle 

ställas innan intervjutillfället. Detta kan dock komma att påverka resultatet då risken ökar för 

att intervjuobjekten ges tid att fundera ut svar som de tror att intervjuarna vill höra och som 

ska göra att de själva framstår i bättre dager. 

  

Reliabilitet avser i vilken utsträckning som datainsamlingstekniker eller analysprocedurer ger 

konsekventa resultat (Saunders et al, 2009). Detta kan enligt Easterby-Smith et al (2008) 

bedömas genom att se till om samma undersökningsdesign kommer att ge samma utfall vid 

andra tillfällen, om liknande iakttagelser kommer att kunna göras av andra observatörer och 

om det finns insyn i hur rådata behandlas i studien. Det är av betydelse för denna studie att tre 
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civilingenjörsutbildningar undersöks i Uppsala, i Sverige. Detta eftersom Uppsala universitet 

har en hög andel kvinnliga civilingenjörsstudenter, relativt andra svenska universitet, om cirka 

35 procent (Kassman-Rudolphi et al, 2008). Andelen kvinnliga studenter varierar dock 

kraftigt på de olika programmen, från cirka 10 till 60 procent (Kassman-Rudolphi et al, 2008). 

Därav kan det inte konstateras att samma undersökning skulle ge samma utfall om denna 

skedde i en annan stad eller i ett annat land. 

 

Något som kan komma att påverka studiens resultat är urvalet av utbildningar. 

Civilingenjörsprogrammet Informationsteknologi valdes som det program som var 

överrepresenterat av män, men det finns fler civilingenjörsprogram på Uppsala universitet 

som har majoritet manliga studenter, exempelvis Teknisk fysik och Elektroteknik (UHR, 

2016). Att civilingenjörsprogrammet Informationsteknologi valdes berodde huvudsakligen på 

eventuell möjlighet att jämföra med civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle, 

då även denna utbildning har en informationsteknologiprofilering. 

 

Vid insamling av data från intervjuobjekt har uppsatsförfattarna haft rollen som intervjuare, 

vilket kan komma att påverka resultatet av intervjuerna. Bryman (2011) menar att faktorer 

som intervjuares ålder, kön samt även personlighet kan vara av betydelse för studien. Detta 

kan exempelvis betyda att respondenten eller respondenterna inte känner sig helt bekväma, 

vilket kan skapa svårigheter att få fram djupare information och engagemang för studien från 

denne eller dessa. En annan dimension av detta är att uppsatsförfattarna är studenter på 

civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle, vilket kan påverka huruvida 

uppsatsförfattarna uppfattas som intervjuare av intervjuobjekten. Uppsatsförfattarna som 

intervjuare har då varit tvungna att vara medvetna om sättet på vilket intervjuobjektet 

interagerar med intervjuarna, då det har påverkat de data som samlats in.  

4. Empiri 

4.1 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten - lika villkor och 
likabehandling 

Den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten framhäver på Uppsala universitets hemsida att 

strävan efter lika villkor handlar om att öka kvaliteten hos organisationen. Alla anställda och 
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studenter ska således bemötas med respekt och arbete samt studier på lika villkor ska 

möjliggöras oavsett de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsidentitet eller könsuttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

och ålder (Uppsala universitet, 2016d). 

 

Det övergripande ansvaret för arbetet med frågor kring lika villkor innehas av fakultetens 

utskott för lika villkor (Uppsala universitet, 2016d). Utskottet har som uppgift att ansvara för 

att inom vetenskapsområdet följa och utvärdera jämställdhetsarbetet, planera och genomföra 

jämställdhetsprojekt, utarbeta förslag till jämställdhetsplan för vetenskapsområdet samt att 

utarbeta förslag till områdesspecifika mål för jämställdhetsarbetet (Uppsala universitet, 

2016d). Det huvudsakliga arbetet med dessa frågor sker dock vid fakultetens institutioner. 

Varje institution har ett ombud för jämställdhet/lika villkor samt en arbetsgrupp. I rapporten 

Lika villkorsplan 2015-2017 (Uppsala universitet, 2016e) beskrivs fakultetens målsättningar 

och planerade åtgärder, främst gällande anställda och i största utsträckning jämställdhet. 

  

Den treåriga handlingsplanen presenterar mål för fakultetens arbete med lika villkor, bland 

annat att det på varje institution, avdelning eller motsvarande ska råda jämn könsfördelning 

inom olika anställningskategorier samt inom varje utbildningsprogram. I målen avses en jämn 

könsfördelning i denna kontext att det finns minst 40 procent av ettdera könet (Uppsala 

universitet, 2016e). Varje institution eller motsvarande ansvarar för att utse ett 

jämställdhetsombud och en arbetsgrupp som ska arbeta med dessa frågor samt att 

beslutsfattande, rekrytering samt sakkunnigförfaranden ska ses könsneutrala eller jämnt 

könsfördelade. Det understryks att fakultetsnämnder och institutioner ansvarar för att 

studenter ska erbjudas undervisning av lärare och handledare av olika kön, samt att ansvariga 

chefer ska arbeta för att synliggöra heteronormativitet i arbets- och studiemiljön (Uppsala 

universitet, 2016e). Det noteras här att rapporten inte inkluderar information om det arbete 

som anses redan ske på ett bra och funktionellt sätt (Uppsala universitet, 2016e). 

  

Ur rapporten kan läsas att andelen kvinnor inom fakulteten minskar uppåt i karriärstegen, från 

39 procent kvinnor på grundutbildningarna till 27 procent av universitetslektorerna till endast 

16 procent av professorerna. Mellan institutionerna redovisas dock variation i dessa 

procentandelar. Institutionerna för informationsteknologi, matematik samt fysik har lägre 

andel kvinnor än män på alla akademiska positioner, grundutbildning, doktorand, 
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universitetslektor samt professor, jämfört med institutionerna för kemi, biologi och 

geovetenskaper. 

  

De mål och åtgärder som främst rör studenter beskrivs i den årliga likabehandlingsplanen, 

Plan för likabehandling av studenter 2016 (Uppsala universitet, 2016f), med syfte att försäkra 

alla studenters lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett kön. Tillsammans med 

fakultetens likabehandlingsvägledare är respektive programstudievägledare ansvarig för 

exempelvis en jämn könsfördelning vid årskursindelning samt vid val av 

studentrepresentanter i programråd, då könsfördelningen varierar kraftigt mellan fakultetens 

program. I rapporten (Uppsala universitet, 2016f) presenteras även uppföljning från 2015-års 

handlingsplan. Ur denna uppföljning belyser fakulteten vikten av att studenter, lärare samt 

programstudievägledare utbildas och informeras om likabehandling, detta för att på sikt jämna 

ut könsfördelningen inom programmen, men att några konkreta åtgärder ännu ej vidtagits på 

alla områden varför detta återkommer som åtgärd i 2016-års handlingsplan. 

4.2 Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi (IT) 

4.2.1 Om IT-programmet 

Studenterna på IT-programmet läser majoriteten av kurser inom institutionen för 

informationsteknologi och utöver profileringen Människa, maskin och samhälle, som till viss 

del är tvärvetenskaplig och jämförelsevis samhällsinriktad då den innefattar bland annat 

beteendevetenskap, är resterande kurser och profileringar i stor utsträckning rent tekniska. IT-

programmet utmärker sig som ett program som har stor andel manliga studenter, cirka 20 

procent av de studerande på programmet är kvinnor. Under de senaste tre åren har antalet 

kvinnliga sökande ökat, men kvinnliga studerande är fortsatt underrepresenterade. 

  

Tillsammans med kandidatprogrammet i datavetenskap (DV) vid Uppsala universitet har IT-

programmet tre år i rad anordnat en särskild välkomstdag för kvinnliga första-, andra- och 

tredjehandssökande till de två programmen, där de sökande får komma till universitetet för att 

få en bild av hur det är att studera på respektive program. De sökande får information om 

programmen och hur undervisning kan gå till, rundturer i universitetsbyggnaderna av 

kvinnliga programstudenter samt träffa fler såväl kvinnliga som manliga studenter vid en 

middag. Dagen finansieras av de programansvariga och anordnas av studenter i samarbete 

med en så kallad “Qplus”-amanuens, en student som är anställd på 20 procent av IT-
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institutionen för att upprätthålla ett kvinnligt nätverk för studenterna på IT- och DV-

programmen.  

4.2.2 Programansvarig för IT 

Lars-Åke Nordén tillträdde som programansvarig i januari år 2013. Han är mycket stolt över 

ökningen av antalet kvinnliga sökande och antagna till programmet och menar att den senaste 

antagningen hösten 2015, då 28 procent av studenterna var kvinnliga, är en betydligt bättre 

siffra än för motsvarande utbildning på andra svenska universitet. Nordén tror att ökningen 

kan bero på att branschen för informationsteknologi har blivit mer attraktiv under de senaste 

åren. 
 

“Tjejer tenderar att vara mycket mer trendkänsliga, alltså när de väljer utbildning. 
[...] Tjejer, i större utsträckning än killar, är intresserade av en bra utbildning som 
ger ett bra jobb, medan killar inte alltid tänker lika strategiskt, kanske.” 

Lars-Åke Nordén, programansvarig för IT 
  
Under förutsättningarna är programansvarige nöjd med könsfördelningen, trots att endast 

drygt 20 procent kvinnliga studenter läser på programmet. Programansvarige anser att en 

jämn könsfördelning skulle vara positiv för programmet men menar dock att de har kommit 

över den “skrämmande låga tröskeln” gällande andelen kvinnliga studenter på programmet 

och att det således finns tillräckligt många kvinnliga studenter för att kunna ta plats utan att 

känna att de inte passar in. Nordén menar att han som programansvarig vidtar åtgärder på eget 

initiativ för att upprätthålla ett välbefinnande hos studenterna, exempelvis genom 

undersökningar vilka ska användas för att kunna arbeta i förebyggande syfte med 

likabehandlingsfrågor. 

  

Nordén lyfter fram att de på programmet tänker i termer av manligt och kvinnligt i den mån 

att de försöker ha könsneutrala uppgifter i undervisningen, lyfta fram kvinnliga förebilder 

tidigt i utbildningen samt hålla en dialog med lärarna om att vara förebilder. Lärarna på 

kurserna har olika syn på att vara en förebild för studenterna, men programansvarige har inte 

uppfattat att de har problem med lärare som är dåliga förebilder för studenterna. Nordén 

brukar önska en jämn könsfördelning bland lärarna under de första två åren på utbildningen, 

för att minska antalet studenter som hoppar av för att de känner att de inte passar in. Det är 

dock inte programansvarige som väljer vem som undervisar i olika kurser, utan det är 

studierektorerna på den institution som håller i kursen som bemannar detta.  
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4.2.3 Studievägledare för IT 

Sara Rosenqvist har varit studievägledare sedan år 2012 då hon började som studievägledare 

för civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik och gick sedan över till IT-programmet hösten år 

2014. Rosenqvist är även studievägledare för civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med 

materialvetenskap samt samordnare av alla studievägledare på teknisk-naturvetenskapliga 

fakulteten. 

  

Rosenqvist anser att det har skett en förändring i synen på genus och lika villkor inom 

universitet sedan hon själv studerade. Hon menar att IT-programmet har satsat mycket på att 

locka kvinnor till programmet och få dem att stanna; välkomstdagen för kvinnliga sökande ser 

hon som en möjlighet för att minska eventuell rädsla för att söka ett mansdominerat program. 

Studievägledaren understryker att programansvarig tar jämställdhetsfrågor på allvar, men att 

hon ändå pratat med studenter som känner sig utsatta på grund av majoritet manliga studenter. 

Det handlar i dessa fall om kvinnliga studenter som känner att de har blivit bemötta på ett 

visst sätt på grund av sitt kön, av kurskamrater i projekt men även av lärare. 
  

“Jag skulle inte säga att det finns någon trend att det [felaktigt bemötande på grund 
av kön] ökar eller minskar, utan det bara… Finns där.” 

Sara Rosenqvist, studievägledare för IT 
  
Då Rosenqvist ser lärarna som förebilder, vilka har akademiska erfarenheter och kunskap, 

tycker hon att det är väldigt viktigt att studenterna ska få möta såväl kvinnliga som manliga 

lärare. De studierektorer som bemannar kurser på IT-institutionen anser hon är måna om att se 

till könsfördelningen, men inom vissa områden inom IT är det brist på kvinnliga lärare; även 

om det finns kvinnliga doktorander så kan det vara brist på kvinnliga föreläsare eller 

examinatorer. Rosenqvist berättar att fakultetens likabehandlingsvägledare arbetar aktivt med 

genusrelaterade frågor, då han ska fortbilda lärare och studievägledare i likabehandlingsfrågor 

under året, något han enligt Rosenqvist vill göra på alla institutioner. Studievägledaren anser 

att genusfrågor är viktigt och att programansvarig gör mycket i den saken. Hon upplever dock 

att det ibland kan tänkas för mycket på kön och poängterar att det kan finnas problem som är 

kopplade till andra diskrimineringsgrunder. Sammantaget tycker Rosenqvist att det är viktigt 

att studenterna känner sig välkomna på utbildningen, samt får en bra sådan, varför det är 

viktigt att integrera genusfrågor i programmet. 
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4.2.4 Kvinnliga IT-studenter 

Tre av de kvinnliga studenterna på IT-programmet valde inriktningen tack vare ett intresse för 

ämnesområdet medan den fjärde, deltagare A, har en pappa som arbetar inom 

informationsteknologi och hade sagt att det är ett bra ämnesområde att utbilda sig inom. De 

trivs bra på programmet, men vid möte av nya personer på programmet, såväl studenter som 

föreläsare, är de kvinnliga IT-studenterna ense om att det finns en “övergångsfas” fram tills 

dess att de är accepterade och att de ofta måste bevisa både kunskap inom och intresse för 

informationsteknologi. 
 

“Med våra närmaste kompisar, där ser jag inga problem. Utan det är ofta det här 
när man träffar någon [student] som är helt ny, eller en helt ny föreläsare, det är 
där man märker att de kan behandla oss lite annorlunda. När de väl har lärt känna 
oss och vet vad vi går för, då är det inga problem.”  

Deltagare B 
 

Det finns en känsla av att undervisning riktas till “de som programmerat förut” och “de som 

inte har programmerat förut”, där de kvinnliga studenterna ofta antas höra till den senare 

gruppen. De kvinnliga studenterna känner att de redan har något att bevisa, i och med att de 

har kvinnligt genus på en utbildning inom informationsteknologi, vilket bidrar till en rädsla att 

framstå som dålig eller dum. Detta tar sig uttryck i att de inte ställer frågor till lärare som de 

skulle vilja fråga för att förstå undervisningen, eller som deltagare C uttrycker det, att hon inte 

bara representerar sig själv när hon ställer en fråga, utan alla kvinnliga kurskamrater. 

  

Liknande uppfattningar kan infinna sig i andra utbildningssammanhang, då de kvinnliga 

studenterna tar upp att det är vanligt att deras kurskamrater ofta litar mer på en manlig 

students kunskap än en kvinnlig, även om den kvinnliga studenten “egentligen är bättre inom 

området”. Deltagare B säger att hon är medveten om att hon själv ibland litar mer på 

kunskapen hos manliga studenter än kvinnliga, något hon vill undvika för att inte låta 

problematiken fortgå. De gånger de kvinnliga studenterna har fått en känsla av att bli felaktigt 

behandlad på grund av sitt kön, menar alla att deras första reaktion är att förneka situationen. 
  

“Jag kan ibland känna att snubbarna har mer utrymme att vara känsliga och 
kränkta och så där, men att man som tjej aldrig får vara kränkt. Man får aldrig vara 
arg. Speciellt arg får man inte vara. [...] Jag vet inte om det är i mitt huvud, och det 
är väl därför jag påpekar det, för jag visste inte om ni själva kände er kränkta. För 
jag tänkte att ‘det kanske bara är jag’.” 

Deltagare C 
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Alla fyra kvinnliga studenter har kvinnliga förebilder, vilka har gemensamt att det är starka, 

drivna kvinnor som liksom dem befinner sig i en teknikrelaterad miljö. Alla menar att det är 

av betydelse att deras förebilder är kvinnliga, då det är lättare att relatera till personen. Trots 

att de har kurser som de kvinnliga studenterna ser som mer manliga, menar de att det är kul att 

de har haft kvinnor som föreläsare i några av dessa. Studenterna på IT-programmet har inte 

haft så många kvinnliga föreläsare och de kvinnliga studenterna är medvetna om att även om 

de önskar fler kvinnliga föreläsare kan det vara svårt att uppnå. 

4.2.5 Manliga IT-studenter 

De fyra manliga studenterna på IT-programmet hade ett IT-intresse vid utbildningsvalet och 

tre av dem gick gymnasieutbildningar inom IT eller matematik och data. Två av dem menar 

att de egentligen valde staden Uppsala före utbildningen. De manliga studenterna upplever att 

sammanhållningen inom programmet såväl som över årskurser är väldigt bra. Det kan dock 

finnas tendenser till “grabbig” stämning och mer manligt inflytande, i och med 

överrepresentationen av manliga studenter. Alla fyra är överens om att det vore roligare med 

en mer jämn könsfördelning och att det är roligt att det blir fler och fler kvinnliga studenter på 

IT-programmet för varje år. De manliga studenterna poängterar att det inom programmet finns 

nätverk och evenemang som riktar sig till deras kvinnliga medstudenter och att det arbetas 

mer med kvinnor än med män inom programmet. 

  

Bland de manliga studenterna verkar det inte vara av betydelse om förebilder för dem är 

manliga eller kvinnliga. Deltagare F lyfter fram en kvinnlig föreläsare på programmet, som 

han anser håller i programmets svåraste kurs och är en duktig pedagog. En äldre, manlig 

student kommer på tal, som fungerade som en kontakt- och stödperson för studenterna när de 

började programmet. De manliga studenterna har inte upplevt att de har blivit behandlade på 

något särskilt sätt på grund av genus på programmet, men de har noterat att vissa manliga 

lärare ibland förklarar något för kvinnliga studenter på ett nedlåtande sätt. Samtliga har fått 

höra av kvinnliga vänner att det ibland har uppstått problemsituationer, exempelvis att 

kvinnliga studenter upplever att de blivit felaktigt bemötta på grund av kön av lärare. Enligt 

deltagare F tar lärare inte alltid ansvar för hur de kvinnliga studenterna känner efter en sådan 

situation. 
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Området informationsteknologi har sedan länge varit överrepresenterat av män och detta, 

menar de manliga studenterna, kan speglas i vilka föreläsare de har på programmet. De har 

även uppmärksammat den låga andelen kvinnliga lärare inom matematikkurser. Trots detta 

menar några av de manliga studenterna att det viktigaste är att läraren är kompetent och att 

kompetens borde ses som könlöst. Samtidigt menar deltagare H istället att det kan behövas 

hjälp för att eliminera problem med underrepresentation av kvinnliga lärare.  

4.3 Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle (STS) 

4.3.1 Om STS-programmet 

Till skillnad från IT- och W-programmet är könsfördelningen på STS-programmet relativt 

jämn. En tredjedel av programmet består av humaniora och samhällsvetenskap; STS-

studenterna läser kurser inom fem olika institutioner inom dessa områden. De resterande två 

tredjedelarna består av teknik, matematik och naturvetenskap. Programmet marknadsför sig 

som ett tvärvetenskapligt program med stark koppling till samhällsperspektiv inom teknik.  

4.3.2 Programansvarig för STS 

Elísabet Andrésdottír tillträdde officiellt som programansvarig för STS-programmet i januari 

år 2004. Hon anser att den jämna könsfördelningen inom programmet är väldigt positiv och 

Andrésdottír förklarar att det kan bero på mängden tvärvetenskap som programmet 

tillhandahåller. Hon menar att programmets samhälleliga förhållningssätt till teknik lockar 

såväl kvinnliga som manliga studenter. 

  

Andrésdottír tycker att det är viktigt att få bra lärare till programmet. Huruvida lärarna är 

kvinnliga eller manliga kan programansvarige inte påverka, då ansvaret för rekrytering av 

personal och lärarbemanning ligger hos de berörda institutionerna. Hon har noterat att de 

kurser som programmet läser under den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten nästan enbart 

har manliga lärare, medan det för humaniora- och de samhällsvetenskapliga kurserna finns en 

större andel kvinnliga än manliga lärare. Andrésdottír tycker dock att det ofta är ett för stort 

fokus på könstillhörighet. Programansvarige har under sin utbildning och karriär undvikit att 

tänka på att hon är kvinna i mansdominerade miljöer, som ett sätt att “överleva”. Hon vill 

helst inte tänka i termer av kön, utan i termer av kompetens; det verkar som om Andrésdottír 

vill se universitetet som könsneutralt. 
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”Jag vägrar se mig som ett kön.” 
Elísabet Andrésdottír, programansvarig för STS 

  
Begreppet genus och frågor kring manligt och kvinnligt kopplat till utbildning är något som 

Andrésdottír inte har reflekterat över. Programansvarige menar att hon inte har sett någon 

anledning till att tänka i termer av manligt och kvinnligt när det gäller STS-programmet. Hon 

berättar att IT-institutionen har gjort undersökningar gällande genus i den första 

programmeringskursen som STS-studenterna läser, men inte mer än så. Andrésdottír menar 

att STS-programmet tidigare har setts som ett “mjukt” program, på grund av den relativt stora 

delen humaniora och samhällsvetenskap, vilket bidrog till att lärare ibland var rädda att ställa 

höga krav på studenterna, något hon beskriver som mycket frustrerande. 

4.3.3 Studievägledare för STS 

Daniel Noreland har varit studievägledare vid Uppsala universitet sedan år 2007 och tillträdde 

som studievägledare på halvfart för STS-programmet år 2010. Noreland tycker att det kan 

pratas mycket om manligt och kvinnligt, men att åtgärder kring dessa frågor inte alltid syns i 

handlingar. Studievägledaren menar att genusfrågor snarare bör integreras på ett verkställande 

sätt. Han är medveten om att han själv inte alltid tänker kring manligt och kvinnligt i sitt 

arbete, men anser att det är viktigt att vara lyhörd vid uppkomst av relaterade problem. 

Studievägledaren har inte upplevt att det finns någon specifik medvetenhet kring genus inom 

programmet och inte heller att det finns något uttalat arbete med genusfrågor. Han har aldrig 

upplevt några problem kopplade till ämnet, eventuellt i någon enstaka kurs. Fakultetens 

likabehandlingsvägledare håller Noreland och de andra studievägledarna uppdaterade om hur 

arbetet med likabehandlingsplanen ser ut. 

“Det är ju ganska lika fördelat [könsfördelning på programmet] och då får man väl 
anta att det sett till studentunderlaget av antalet studenter sett till kön borde finnas 
goda förutsättningar för att det ska vara bra på den punkten [stämning sett till 
manligt och kvinnligt på programmet].” 

Daniel Noreland, studievägledare för STS 

Studievägledaren menar att då lärare är de förebilder som dels finns att tillgå för studenterna, 

då de träffar dem dagligen, har lärarna således en särskild roll som just förebilder för 

studenter. Noreland inser att det inte alltid är möjligt att påverka könsfördelningen i 

lärarkåren, särskilt inte för honom, då kurserna inom programmet ges av olika institutioner. 

Det framkommer även att studenter har önskat att föreläsare, andra lärare och litteratur ska 
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representeras av både kvinnor och män, men att det finns begränsade resurser när det gäller 

exempelvis kvinnliga lärare. 

Programmet verkar, enligt Noreland, tilltala både kvinnliga och manliga studenter i samma 

omfattning, vilket gör att han känner sig nöjd gällande fakultetens mål att uppnå en jämn 

könsfördelning på utbildningsprogrammen. Som studievägledare får han tycka till om 

programmets rekryteringsmaterial och reagera om det behövs, men han upplever inte att så är 

fallet. Studievägledaren menar att de har försökt ge en “objektiv bild av programmet på 

utbildningsmässor för att locka båda könen, vilket uppenbarligen har lyckats”.  

4.3.4 Kvinnliga STS-studenter  

De fyra kvinnliga studenterna valde STS-programmet för att de ville ha en teknisk utbildning 

med ett samhällsperspektiv. Deltagare J är medveten om att sociala strukturer kan ha påverkat 

hennes intressen, eftersom hon sökte till STS-programmet och andra program med relativt 

stor andel kvinnliga studenter. De andra är ense om att det är vanligt att tekniska ämnen 

attraherar fler manliga studenter och samhällsrelaterade ämnen attraherar fler kvinnliga 

studenter, men hävdar att de har styrts av egna intressen vid utbildningsval. Samtliga 

kvinnliga studenter trivs mycket bra på programmet och de understryker en god 

sammanhållning i respektive årskurser. 

  

De kvinnliga studenterna verkar ha reflekterat olika mycket kring uppfattningar om kvinnligt 

och manligt inom programmet. Deltagare J påpekar att kvinnor på STS-programmet uttrycker 

sig “typiskt kvinnligt”, både genom utseende och sättet att vara, medan vissa män på 

programmet kan uppfattas som mer “macho” än på andra, mer teknikinriktade program. De 

kvinnliga studenterna menar att eftersom både manligt och kvinnligt finns jämnt 

representerade inom programmet, är det bland STS-studenter socialt accepterat att vara 

“typiskt manlig” och “typiskt kvinnlig”. 
 
“Det är mer okej att vara ‘riktig’ tjej på STS… Gud, så hemsk jag låter!” 

Deltagare J 
 

“Hade jag läst något mer tekniskt, hade jag kanske inte suttit och diskuterat 
nagellack, utan anpassat mig till omgivningen...” 

Deltagare L 
  
Den jämna könsfördelningen inom programmet ser de kvinnliga studenterna endast som 

positiv och de upplever att det i olika umgängeskretsar inom årskurserna inte fokuserar på 
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könstillhörighet, men att de i vissa sociala sammanhang utanför universitetet som anses vara 

mer manliga inte alltid blir lika inkluderade. Deltagare J nämner att det enligt henne, efter 

profileringsval, blivit mer uppdelat efter kvinnliga och manliga studenter inom 

informationsteknologiprofileringen, jämfört med energisystemprofileringen samt att “mer 

manliga män” valt den tidigare profileringen. I undervisningen upplever de kvinnliga 

studenterna att de tar lika mycket plats som de manliga studenterna. Deltagare J tillägger dock 

att trots en jämn könsfördelning tror hon att kvinnliga och manliga studenter generellt 

uppfattar manliga studenter som smartare i utbildningssammanhang, något hon tycker sig 

känna igen i sin egen årskurs. De kvinnliga studenterna tror dock att det finns en stolthet i att 

STS-programmet har en jämn könsfördelning bland studenterna, vilket de tror kan spegla en 

genusmedvetenhet inom programmet. De anser vidare att kvinnliga och manliga studenter 

syns lika fördelat inom olika engagemang på programmet och att de därtill inte upplevt 

problem med hur manligt och kvinnligt skapas eller uppfattas av programstudenterna. 

 

Samtliga kvinnliga studenter har dock noterat avsaknaden av kvinnliga föreläsare i tekniska 

kurser, samtidigt som de uppmärksammat flertalet kvinnliga föreläsare i 

samhällsvetenskapliga kurser. Deltagare L tycker dock att kompetens går före kön när det 

gäller föreläsare, medan deltagare J och deltagare K trycker på vikten av att ha kvinnliga 

förebilder inom tekniska ämnen. Vidare är de kvinnliga studenterna överens om att de lättare 

kan identifiera sig med kvinnor än med män. Nuvarande förebilder för dem är äldre, kvinnliga 

studenter på programmet som de tycker är duktiga och drivna, även programansvarig Elísabet 

Andrésdottír nämns i sammanhanget.  

4.3.5 Manliga STS-studenter  

Tre av de manliga studenterna valde STS-programmet på grund av dess “breda inriktning”, 

medan den fjärde, deltagare P, menar att han valde bort de program som hade mer fysik och 

kemi samt att en bekant rekommenderat STS-programmet. Alla är överens om att den jämna 

könsfördelningen enbart ses som något positivt och något som programmet borde vara stolt 

över. De manliga studenterna menar att det är en god stämning på programmet och sett till 

arbeten kopplade till utbildningen och sociala sammanhang tycker de att grupperna ofta består 

av både kvinnliga och manliga studenter. Deltagare M anser däremot att det finns tendenser 

till mönster; att manliga studenter pratar mer med andra manliga studenter och att kvinnliga 

studenter pratar mer med kvinnliga studenter. Han upplever även att manliga studenter, i 
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större utsträckning än kvinnliga, ställer frågor under föreläsningar. Vidare tycker han inte att 

stämningen på programmet är sådan att det inte finns någon anledning som kvinnlig student 

att inte våga ställa frågor.  

  

Som förebilder nämns äldre, manliga studenter på programmet, men deltagare P menar att en 

förbild för honom likaväl kan vara kvinnlig. De är medvetna om att lärarkåren i de tekniska 

kurserna har varit dominerad av män. Samtidigt menar deltagare N att det inom programmet 

finns många framträdande kvinnor, exempelvis programansvarig Elísabet Andrésdottír. 

Deltagare N berättar att kvinnliga kurskamrater ett flertal gånger belyst avsaknad av litteratur 

skriven av kvinnor, men att detta är något han själv inte skulle lagt märke till. Avsaknaden av 

kvinnliga lärare har varit mer synlig inom tekniska kurser och de manliga studenterna menar 

på att det kan bero på att bristande medvetenhet och resurser resulterat i en manlig 

överrepresentation i tekniska kurserna. 
 

“Fler män har nog intresserat sig för de tekniska kurserna, medan kvinnorna mer 
för de andra [humaniora och samhällsvetenskap] och därav fördelningen, vilket är 
helt naturligt och då är ju sannolikheten att få fler kvinnor inom humaniora större 
och fler män till teknik.”  

Deltagare N 
  

Ingen av de manliga studenterna har upplevt att det på programnivå finns en aktiv 

genusmedvetenhet, däremot har ingen av dem tänkt på att det saknas. Deltagare N menar att 

det förmodligen är svårt att tänka kring genus i de större, tekniska kurserna och att han själv 

inte skulle tänka på om exempelvis en matematikuppgift var jämnt könsfördelad eller inte; 

han tillägger att det kan vara “lättare att inkludera ett genusperspektiv i samhälleliga kurser 

eftersom de ofta innefattar kritiskt tänkande”. De manliga studenterna är dock överens om att 

en genusmedvetenhet skulle vara positiv för programmet, men att den inte behöver vara 

avgörande för om de väljer utbildningen eller inte. De är även ense om att den största 

medvetenheten ligger hos studenterna. Ingen av dem har någon negativ erfarenhet av 

programmet, sett till manligt och kvinnligt, men deltagare M menar att han kan känna en 

“bitter eftersmak” när STS-studenterna har anordnat könssegregerande aktiviteter som utgår 

från att kvinnor och män har en viss könsroll. 
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4.4 Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik (W) 

4.4.1 Om W-programmet 

På W-programmet är ungefär en tredjedel av studenterna män, vilket gör att programmet med 

sin övervikt av kvinnliga studenter skiljer sig från många andra civilingenjörsprogram. 

Studenterna läser kurser inom hydrologi, markvetenskap och meteorologi samt har en fri 

termin där de kan välja kurser inom valfritt område. Det är genomgående ett stort fokus på att 

programstudenterna ska utbildas till att kunna “rädda världen” och “lösa miljöproblem”, vilket 

sätter programmet i en direkt samhällskontext.  

4.4.2 Programansvarig för W 

Conny Larsson började som programansvarig för W-programmet under våren 2000. Han 

hävdar att han satte en ny prägel på programmet då han införde den slogan som programmet 

fortfarande använder vid marknadsföring: “Vill du rädda världen?”. Sedan Larsson tillträdde 

som programansvarig har andelen kvinnliga studenter på programmet ökat från 55 procent till 

75 procent. 

  

Programansvarige pratar gärna om att han själv inte gör skillnad på män och kvinnor när det 

gäller kunskaper inom olika ämnesområden, men hur Larssons personliga åsikter kring detta 

påverkar konstruktionen av genus inom programmet framgår inte. Han verkar ha svårt att 

förstå varför könsfördelningen ser ut som den gör samt mönster i hur kvinnligt och manligt 

skapas inom programmet. 
  

“Vissa människor anser kvinnor som mer omhändertagande, det tror jag inte på… 
Men det skulle kunna vara en förklaring till detta [könsfördelning på 
programmet].” 

Conny Larsson, programansvarig för W 
  

Trots brist på kvinnliga lärare inom programmet menar Larsson att det finns kvinnliga 

förebilder för studenterna då det på institutionen för geovetenskaper finns jämförelsevis 

många kvinnliga anställda. Programansvarige vill dock inte göra skillnad på kvinnor och män 

i tron om att individer delar upp sig mellan olika områden efter kompetens. Vidare hävdar 

Larsson att de tänker kring kvinnligt och manligt inom programmet där de har möjlighet att 

påverka, exempelvis genom att på den institution han själv tillhör önska lärare till kurser så att 

förebilder för båda könen blir representerade. 
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Studenter på W-programmet har tidigare varit intresserade av att studera kurser i Indien. 

Larsson berättar att kvinnliga studenter som varit på utbyte i Indien upplevt att kvinnosynen 

varit annorlunda än vad de är vana vid, vilket gjorde att programmet avbrutit samarbetet tills 

kvinnor inte längre är utsatta i landet. Programansvarig menar att han brukar informera 

studenter om att det på W-programmet finns fler kvinnor än män, men att det inte ser ut så 

överallt.  

4.4.3 Studievägledare för W 

Isabel Svensson är studievägledare för W-programmet, men även för 

civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik. Hon tillträdde som studievägledare i början 

av sommaren 2015. Svensson tror att förklaringen till att programmet har en jämförelsevis 

stor andel kvinnliga studenter kan vara att miljö och vatten är något som lockar kvinnor i 

större utsträckning än män. 

  

Studievägledaren tänker kring lärare som förebilder för studenterna och tycker att lärare, även 

om de inte aktivt valt den rollen, har ett visst ansvar att förvalta ett förtroende gentemot 

studenterna. Svensson har själv ingen dialog med lärarna om att vara förebilder för 

studenterna, men hon har pratat med studenter som berättat att de tycker att vissa lärare är 

särskilt bra och att de ibland valt kurser för att vissa lärare undervisar i dem. Studievägledaren 

berättar vidare att önskemål från programmet om till exempel kvinnliga lärare ofta hindras då 

det inte går att genomföra rent praktiskt, på grund av brist på kvinnliga lärare. 
  

“Jag var och lyssnade på årkurs 4 och 5, deras kursvalsinformation, och där tycker 
jag att det är bra spridning på tjejer och killar [som informerar om sin kurs]… Och 
det kanske återigen kopplar tillbaka till att det faktiskt är fler kvinnor än män som 
läser på programmet, det kanske återspeglas i vilka som faktiskt undervisar på 
programmet.” 

Isabel Svensson, studievägledare för W 
  
Om någon situation skulle uppstå menar Svensson att det är fakultetens 

likabehandlingsvägledare hon kan fråga, exempelvis hur situationen ska hanteras på rätt sätt. 

Svensson menar att det är svårt som studievägledare att arbeta med fakultetsmål som 

exempelvis en jämnare könsfördelning på programmen, då hon inte kan styra vilka som söker 

mer än att vid programinformation försöka locka såväl kvinnliga som manliga studenter. 
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I sitt arbete tror studievägledaren att hon inte tänker så mycket i termer av kvinnligt och 

manligt, utan att hon försöker tänka mer individanpassat. De riktlinjer som finns från 

universitetet att jämna ut könsfördelningen är inget som påverkar Svenssons arbetssätt. 

Programmets överrepresentation av kvinnliga studenter är inget hon reflekterar över i sitt 

dagliga arbete, trots att en sådan fördelning är ovanlig. Svensson menar att civilingenjörsyrket 

ofta ses som ett “manligt” yrke och syftar till att detta blir tydligt i vilka som söker vilka 

program. Den stämpeln önskar hon ska försvinna, så att kvinnliga sökande ska våga söka även 

till idag mansdominerade program och yrkesområden. 

4.4.4 Kvinnliga W-studenter  

De kvinnliga studenterna berättar att de valde W-programmet då det inte bara var en bred, 

teknisk utbildning, utan att det även inkluderade möjligheten att praktiskt få arbeta med miljö- 

och hållbarhetsfrågor. Stämningen på programmet beskrivs av de kvinnliga studenterna som 

väldigt bra i såväl inom som över årskurserna. På grund av programmets majoritet av 

kvinnliga studenter, har de kvinnliga studenterna dock upplevt att det uppfattas som ett 

“tjejprogram” och därmed lättare av andra studenter på andra program, då det inte är lika 

tekniskt. Deltagare T anser att vissa hävdar att det passar kvinnliga studenter med en mindre 

teknisk utbildning, något hon finner mycket frustrerande. 

  

De kvinnliga studenterna belyser sedan att det under utbildningen funnits en tydlig majoritet 

manliga föreläsare samt manliga författare i kurslitteraturen. De har även erfarit manliga 

föreläsare som har pratat om kvinnor på ett enligt dem ålderdomligt och sexistiskt sätt. De 

kvinnliga studenterna belyser avsaknaden av kvinnor och kvinnliga förebilder inom tekniska 

kurser. Några av de kvinnliga studenterna har äldre W-studenter som förebilder, som har 

vågat gå sin egen väg, vilket de kvinnliga studenterna inspireras av. De menar även att det har 

haft stor betydelse att dessa förebilder varit kvinnor, då de lättare kan relatera till dem. 

Deltagare T tillägger att hon blir särskilt glad när det är en kvinna som har nått framgång. De 

kvinnliga studenterna diskuterar vikten av att ha kvinnliga förebilder och drar paralleller till 

universitetsmiljön där de påpekar att salsnamn nästan uteslutande är baserade på manliga 

forskare, vilket de upplever som något negativt. 

  

Trots att W-studenterna utanför universitetet umgås i blandade grupper, har de kvinnliga 

studenterna en känsla av att kvinnliga och manliga studenter delar upp sig när de ska studera 



 

 36 

tillsammans på universitetet och när de får välja grupper själva i arbeten kopplade till 

utbildningen. Deltagare S tycker att det känns som att manliga studenter i projektsammanhang 

tror mer på sig själva och tar mer plats än vad kvinnliga studenter gör. Deltagare T berättar att 

när hon själv tagit plats och ansvar i projektarbeten, har hon blivit kallad “mamma” av 

manliga kurskamrater. Vidare beskriver de kvinnliga studenterna att de under föreläsningar, 

trots en majoritet av kvinnliga studenter, inte tar för sig på samma sätt som manliga studenter 

gör, vilket de upplever som problematiskt.  
  

“Jag har funderat över att det känns väldigt obekvämt för oss tjejer att i en stor sal 
ta plats och i vår klass är det alltid killarna som ställer frågor.” 

Deltagare Q 
 
 “Alltså, jag vet inte hur det är, det kanske är så för killar också, men jag tycker som 
tjej att ibland när man ska svara på frågor eller så, så vill man inte svara för 
mycket. Eller, jag vill inte svara för mycket för att jag inte vill känna mig som ‘den 
duktiga tjejen’ liksom.”  

Deltagare T 
  

“... sen vet jag inte om det är någonting att det är ‘mer okej’ för en kille att säga 
något som är fel. Än det är en tjej.” 

Deltagare Q 
  
De kvinnliga studenterna menar att det är studenterna själva som är mest medvetna om genus 

och tar initiativ därefter, exempelvis har W-studenterna beslutat att de inte längre ska anordna 

könssegregerande aktiviteter där studenterna försätts i situationer där de förväntas agera efter 

ett specifikt kön och en viss könsroll.  

4.4.5 Manliga W-studenter 

“Nu ska vi snacka lite genus, grabbar!” 
Deltagare X 

 
De manliga studenterna har gemensamt att de valde W-programmet då de dels ville ha en bred 

utbildning, dels kunna arbeta med miljöfrågor och “göra skillnad”. De är ense om att 

stämningen på programmet är väldigt bra, med en god sammanhållning över årskurserna. I 

sociala sammanhang umgås kvinnliga och manliga W-studenter med varandra, men deltagare 

X belyser att det i utbildningssammanhang, till exempel då de studerar tillsammans, är mer 

uppdelat efter kön. Deltagare V tycker att det är väldigt roligt att det går både kvinnliga och 

manliga studenter i årskursen, något han inte förväntade sig när han sökte. Deltagare X 

berättar att han valde mellan W-programmet och STS-programmet just för att det är program 

som har relativt jämn könsfördelning, vilket han såg som positivt. 
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Personer som studerat på W-programmet inspirerar de manliga studenterna och de menar att 

de ser äldre studenter som större förebilder än lärare, även om lärare kan imponera med 

engagemang för sitt ämnesområde. Deltagare X säger att han vill tänka att det inte spelar 

någon roll om förebilder är manliga eller kvinnliga, men att de i undervisningen möter män i 

större utsträckning än kvinnor; han menar att det därför blir lättare att komma att tänka på fler 

män än kvinnor. 

  

De manliga studenterna menar att en genusmedvetenhet finns hos studenterna på programmet, 

snarare än inom universitetet som organisation. Deltagare X tror att medlemmarna i 

utbildningens programråd inte vill ta ansvar för att upprätthålla en genusmedvetenhet i 

programmet. Han menar att programmet borde vilja visa upp utbildningen och studenterna 

som förebilder för hur samhället bör se ut och därför aktivt arbeta med genusfrågor. Deltagare 

Y anser att en genusmedvetenhet är viktig att upprätthålla, särskilt inom samhällsrelaterade 

yrkesområden. Deltagare X tänker sig att Uppsala universitet är ett gammalt lärosäte, som inte 

är så benäget att göra förändringar, inte bara sett till genusmedvetenhet. Deltagare V ser det 

som ett problem att det inte syns ett aktivt arbete med manligt och kvinnligt inom 

universitetet. 
  

“Här sitter vi, fem killar som gått tre, fyra år och inte har stött på en enda negativ 
situation, vilket har att göra med att vi är på den sidan som är privilegierad.” 

Deltagare X 
  
“Bara för att jag inte sett en typsituation betyder det ju inte att det inte har hänt 
något, eller att jag inte varit observant...” 

Deltagare V 
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4.5 Summering av resultat 

I tabell 2 nedan presenteras en uppsummering av ovanstående empiri i tabellform, för att 

understryka de huvudsakliga resultaten. 

 

Tabell 2. Summering av de viktigaste resultaten uppdelat efter civilingenjörsprogram och 

programaktör.  

Civilingenjörsprogram Programansvarig Programstudievägledare Kvinnliga studenter Manliga studenter 

Informationsteknologi 
(IT) 

Fokus på att uppnå 
jämnare könsfördelning 
bland studenter, men nöjd 
under förutsättningarna 
trots underrepresentation 
av kvinnliga studenter.  
 

Tycker att IT-programmet 
har satsat mycket på att 
locka kvinnor och hålla 
dem kvar inom 
programmet. 
 
Medveten om att det finns 
studenter som upplever att 
de blir bemötta på ett visst 
sätt på grund av genus.  

Upplever att kvinnlig, 
teknisk kompetens är 
underskattad av manliga 
studenter och lärare. 
 
Alla har kvinnliga 
förebilder med koppling 
till utbildningen och 
informationsteknologi. 

Ingen egen upplevd, 
negativ behandling på 
grund av genus. 
 
Det är inte av betydelse 
för dem om förebilder 
kopplade till utbildningen 
är kvinnliga eller 
manliga. 

System i teknik och 
samhälle (STS) 

Tycker att det är positivt 
att programmet lockar 
båda könen.  
 
Vill inte tänka i termer av 
kön på universitetet. 
 

Menar att jämn 
könsfördelning inom 
programmet ger goda 
förutsättningar för 
jämställd genuskultur. 
 
Har inget särskilt fokus 
kring kvinnligt och 
manligt på STS-
programmet, menar att det 
bör ske på ett operativt 
sätt. 
 

Upplever att jämn 
könsfördelning skapar 
accepterande 
programkultur. 
 
Tycker att många kvinnor 
inom programmet 
identifierar sig som 
“typiskt kvinnliga” och att 
många män inom 
programmet identifierar 
sig som “typiskt manliga”. 
 
Har lättare att identifiera 
sig med kvinnliga 
förebilder. 

Olika åsikter om 
förklaringar till 
könsfördelning i lärarkår.  
 
Menar att de inte upplevt 
en aktiv 
genusmedvetenhet på 
programmet, men att de 
själva inte har saknat det. 

Miljö- och vattenteknik 
(W) 

Har inte noterat en viss 
genusordning på 
programmet. 
 
Fokuserar på egen, 
personlig bild av 
jämställdhet. 

Tänker inte kring manligt 
och kvinnligt i sitt arbete, 
utan kring individer. 
 
Är medveten om att 
civilingenjörsprogram ofta 
ses som något manligt.  

Känner sig hämmade att 
ta plats, på grund av 
genus, i undervisning trots 
årskursens majoritet av 
kvinnliga studenter. 
 
Uttrycker frustration kring 
utomståendes syn på 
programmet som lättare 
för att det är ett 
“tjejprogram”. 
 
Lyfter fram kvinnliga 
förebilder framför 
manliga.  

Ifrågasätter att 
universitetet inte har ett 
synligt arbete med 
genusfrågor. 
 
Medvetna om att det kan 
finnas olika 
förutsättningar för 
kvinnliga och manliga 
studenter inom tekniska 
utbildningar.  
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5. Analys 

Tekniska utbildningar som kombinerar teknik med tvärvetenskap, så som STS- och W-

programmen, vilka kopplar teknik till humaniora och samhällsvetenskap respektive 

miljövetenskap, har visats locka fler kvinnliga studenter än tekniska utbildningar som har ett 

mer tekniskt fokus. Kvinnliga studenter har sett till könsfördelning på de tekniska 

utbildningarna medvetet eller omedvetet lockats av möjligheten av att studera 

tvärvetenskapligt i större utsträckning än manliga. 

 

Genusmedvetenhet har uteslutande av samtliga programansvariga och studievägledare 

förknippats med könsfördelningsstatistik, där sådan ofta används som ett kvalitetsmått. IT-

programmet, vars andel kvinnliga studenter är låg, har under de senaste åren arbetat med att 

öka denna siffra och menar att programmet gör framsteg sett till jämställd genuskultur. Vidare 

menar båda programaktörer på STS-programmet att den jämna könsfördelningen troligtvis 

indikerar en jämställd genuskultur. Genom att sätta könsfördelning i fokus vid diskussioner 

om genus, skapas en “blindhet” för andra, omkringliggande faktorer som i minst lika stor 

utsträckning påverkar genuskultur på utbildningsprogrammen. Att endast se till jämn 

könsfördelning som ett mått på jämställd genuskultur skapar en problematik, i enlighet med 

Schweitzer et al (2011), som menar att trots att en jämn könsfördelning uppnås kan olika 

områden fortsätta att vara genussegregerade, samt att historiska och stereotypiska 

genusmönster kan fortlöpa då dessa styrs av systematiska, kulturella och strukturella faktorer. 

Faktorer som bidrar till att en viss genusordning inom de tekniska utbildningarna återskapas, 

kan i denna studie exemplifieras av undervisningskultur och universitetsmiljö, vilka båda är 

överrepresenterade av manligt genus. 

 

Studien visar att synliga problem kopplade till genus är mer förekommande på IT-

programmet, ett icke-tvärvetenskapligt program där kvinnliga studenter är 

underrepresenterade. Problematiken är många gånger kopplad till att de kvinnliga studenterna 

upplever att det görs felaktiga antaganden om deras kompetens vilken av såväl lärare som 

manliga studenter antas vara lägre än deras manliga kurskamrater. Detta resulterar i negativa 

effekter gällande hur kvinnliga studenter uppfattar sig själva i förhållande till teknik samt 

återskapar en negativ uppfattning hos andra studenter och lärare, då manligt genus förknippas 

med matematisk och teknisk kompetens. Gemensamt för IT- och W-programmen, vilka har 

majoritet manliga respektive majoritet kvinnliga studenter, är att de kvinnliga studenterna 
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upplever att kvinnligt genus inte tar lika mycket plats på föreläsningar, i rädsla för att göra 

bort sig och därmed de resterande kvinnliga studenterna – något som även uppmärksammats 

av manliga studenter. Baserat på den jämna könsfördelningen menade de kvinnliga STS-

studenterna att detta fenomen inte förekommer inom deras program, de manliga STS-

studenterna hade dock noterat sådana tendenser. 

  

På samtliga program är lärarkåren överrepresenterad av manliga lärare, könsfördelningen 

varierar dock mellan olika institutioner. Det är vanligare att kvinnliga lärare förekommer i en 

större utsträckning på exempelvis de humanistiska, samhällsvetenskapliga och 

geovetenskapliga institutionerna, än de matematiska och informationsteknologiska. Ofta beror 

detta på horisontell genussegregering mellan institutionerna och vertikal genussegregering 

inom institutionerna, då brist på kvinnliga, akademiskt anställda är orsaken till få kvinnliga 

lärare. Programansvariga och programstudievägledare framhäver att ansvaret för att kvinnliga 

lärare inte representeras i programmens respektive lärarkår ligger på institutionerna och att det 

enda sättet att påverka detta på programnivå är att uttala önskemål om lärares kön. Sådana 

önskemål understryks av IT- och W-programmen i större utsträckning än STS-programmet. 

Vidare finns handlingsplaner och därtill handlingsmål från fakulteten att jämna ut 

könsfördelningen för såväl anställda på institutioner som inom utbildningsprogrammen, men 

dessa förefaller enligt programansvariga och programstudievägledare svåra att aktivt åtgärda 

på programnivå. Återigen finns ett stort fokus på jämn könsfördelning, vilket kan försumma 

viktiga genusaspekter som påverkar hur genuskultur ter sig på institutioner och inom 

utbildningsprogram. Ett agerande utifrån genusperspektiv bör dock inte anses vara utanför 

programmens ramar, då mål om lika villkor för alla oavsett genus inte kan anses vara 

uppfyllda inom programmen, baserat på studenters erfarenheter. 

 

Både kvinnliga och manliga studenter har noterat en överrepresentation av manliga lärare i de 

tekniska kurserna. Flera av de manliga studenterna har inget behov av att ha en manlig 

förebild då eget genus redan är tydligt representerat, vilket skapar en känsla av samhörighet. 

En underrepresentation av kvinnliga lärare skapar däremot ett behov hos kvinnliga studenter 

inom samtliga program att ha möjlighet att identifiera sig med kvinnliga individer, vilka 

liksom dem studerar eller arbetar i en manlig omgivning. Detta i likhet med tidigare forskning 

vilken har visat att kvinnliga förebilder är särskilt inflytelserika inom områden där negativa 

genusstereotyper finns (Richman et al, 2011) samt att kvinnliga förebilder är av stor vikt för 



 

 41 

kvinnliga studenters ambitioner inom områden som naturvetenskap, teknik och matematik 

(Nauta et al, 1998). 

 

Studenterna, både kvinnliga och manliga, är medvetna om bristen på kvinnliga lärare inom 

tekniska områden. Den manliga överrepresentationen bidrar dock till en viss genusordning 

inom tekniska kurser, där teknik förknippas med manlighet. Detta kan ta sig uttryck i att 

majoriteten av kvinnliga studenter har svårt att ta plats i utbildningssammanhang, då någon 

eller några studenter på samtliga program har erfarit att manliga studenter ställer fler frågor 

under undervisningen. Kvinnliga studenter på IT- och W-programmen har även uttalat att de 

upplever att det är mer accepterat att en manlig student gör misstag i 

undervisningssammanhang än en kvinnlig student. 

  

Inom de studerade utbildningsprogrammen framstår kvinnliga studenter som de mest 

genusmedvetna. Manliga studenter har inga liknande, negativa erfarenheter som de kvinnliga, 

när det kommer till genus, varför de kvinnliga studenterna har haft anledning att reflektera 

mer över genuskultur inom utbildningen. Då de kvinnliga studenterna på STS-programmet 

knappt hade några negativa erfarenheter sett till genus under utbildningen, till skillnad från 

kvinnliga studenter på IT- och W-programmen, kan en jämn könsfördelning skapa en 

“blindhet” även hos studenter, likt den som återfinns hos de båda programaktörerna. Samtidigt 

upplever STS-studenter att kvinnligt och manligt genus ses likvärdigt inom programmet, 

vilket tyder på att i dimensionen av studenters upplevda genuskultur, är denna dimension 

bättre inom STS-programmet än inom IT- och W-programmen. En av de manliga STS-

studenterna har dock noterat tendenser till att manliga studenter ställer mer frågor än 

kvinnliga, vilket visar på att det i dimensionen av undervisningskultur kan finnas likheter med 

IT- och W-programmen – där skillnader mellan manligt och kvinnligt blev mer synliga i 

undervisningssammanhang.  

 

Inom STS-programmet beskrivs, av studenterna, kvinnor som “typiskt kvinnliga” och män 

som “typiskt manliga”, vilket visar på etablerade föreställningar bland studenter om vad som 

anses kvinnligt respektive manligt. Sådana föreställningar kan påverka hur studenter 

identifierar sig själva och andra i förhållande till teknik, sett till genus. Att upprätthålla 

föreställningar om vad som är “typiskt kvinnligt” eller “typiskt manligt” kan vidare återskapa 

en viss mån av horisontell genussegregering inom programmet, sett till profileringsval. Detta 

då en av de kvinnliga STS-studenterna noterat, efter val av energisystem- och 
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informationsteknologiprofilering, att mer “manliga” män valt 

informationsteknologiprofilering vilket kan påverka genuskulturen inom denna profilering till 

en mer manlig sådan. 

6. Slutsats 

På programnivå likställs genusmedvetenhet ofta med jämn könsfördelning. IT-programmet är 

det program som har gjort flest insatser för att jämna ut könsfördelningen i syfte att uppnå 

könsneutralitet inom utbildningen. Att endast se till en jämn könsfördelning skapar dock en 

“blindhet” för eventuella genusstrukturer, då en sådan återfinns hos programaktörer inom 

STS-programmet, där kvinnliga och manliga studenter till antalet är ungefär lika många. En 

sådan “blindhet” kan även infinna sig hos STS-studenter. Däremot har STS-studenter, i 

jämförelse med studenter vid W- och IT-programmet, en bättre erfarenhet av genuskultur 

inom programmet, varför genuskulturen på STS-programmet i denna dimension anses mer 

likställd. Inom STS-programmet kan dock föreställningar om kvinnligt och manligt påverka 

hur studenterna identifierar sig själva och andra studenter inom tekniska utbildningar. 

Genusstrukturer blir emellertid synliga när ett program är överrepresenterat av kvinnliga 

studenter, vilket visar på att det finns andra aspekter än könsfördelning som påverkar 

genuskultur inom tekniska utbildningar och följaktligen medvetenhet kring konstruktion av 

genus. 

 

Kvinnliga studenter upplever en mindre medvetenhet kring genus inom sina respektive 

program än manliga studenter, med anledning av att kvinnliga studenter har reflekterat mer 

kring genus – särskilt kvinnliga studenter inom program där de är antingen under- eller 

överrepresenterade. Detta då det finns en tydlig överrepresentation av manligt genus, dels 

inom program där manliga studenter är överrepresenterade och dels inom samtliga program 

sett till manliga lärare. Kvinnliga studenter har lättare att identifiera sig som kvinnlig i 

förhållande till teknik då det finns kvinnliga förebilder. Gällande brist på kvinnliga förbilder 

inom tekniska områden lägger dock programaktörer ansvar, för att kvinnligt genus 

representeras, på berörda institutioner. Då detta påverkar genuskultur på programnivå och 

uppfattas som en brist på genusmedvetenhet av studenter är det emellertid viktigt att 

upprätthålla ett synligt genusperspektiv på programnivå, bortom könsfördelning.  
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6.1 Vidare forskning 

I denna studie har det framkommit att genusmedvetenhet hos fakultet och institutioner kan 

komma att vara av betydelse för genusmedvetenhet på programnivå, vilket gör att samtliga 

organisationsnivåer bör granskas ur ett genusperspektiv i en mer omfattande studie. En sådan 

studie kan ge ytterligare insikt i hur genusstrukturer etableras och återskapas inom 

universitetet som organisation. På grund av problematiken kring brist på kvinnliga förebilder 

inom tekniska utbildningar är det av relevans att i vidare forskning studera genusmedvetenhet 

på institutionsnivå samt om universitetet som organisation tillåter ett förändringsarbete där 

institutioner och utbildningsprogram samarbetar utifrån ett genusperspektiv. 

  

Då andel kvinnliga respektive manliga studenter endast är en aspekt vilken kan skilja tekniska 

utbildningsprogram från varandra, kan det vara av intresse att genomföra en liknande studie 

där urvalet av tekniska utbildningar istället sker baserat på exempelvis hur länge 

utbildningsprogrammen har funnits, hur länge dess huvudämnen historiskt har studerats eller 

efter utbildningsprogrammets lokalisering. I studien har det även framkommit att kvinnliga 

studenter upplever att det är svårt att ta plats i undervisningssammanhang, därför är ett 

ytterligare förslag till vidare forskning att genomföra mer djupgående studier av kvinnliga 

studenters återhållsamhet under undervisning inom tekniska utbildningar.  
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Appendix A: Intervjufrågor - programansvariga 

● Berätta lite om dig själv. 

● Berätta lite om programmet. 

● Hur länge har du varit programansvarig för IT/STS/W? 

● Vad är din roll som programansvarig? 

● Vilken mängd tvärvetenskap finns i programmet? Vad kan det finnas för för- och 

nackdelar med det? 

● Tar programmet upp samhällsbetydelsen av ingenjörsfrågor? Vilka effekter fås av att 

göra/inte göra det? 

● Hur könsfördelningen ut i lärarkåren som är representerad i programmet? 

● Tänker programmet kring lärare som förebilder och i så fall hur tänker ni kring det? 

● Finns det något särskilt stöd för att ta med kvinnor i högre akademiska positioner? Om 

ja, hur arbetar ni med det? 

● Finns det någon handlingsplan på programnivå för likabehandling sett till manligt och 

kvinnligt? Om ja, hur arbetar ni med den? 

● Hur ser du på fördelningen av kvinnliga och manliga studenter på ditt program? 

● Vad tror du att denna fördelning beror på? 

● Har du märkt en förändring i fördelningen över tid? Om ja, på vilket sätt? Vad tror du 

att denna förändring beror på? 

Det ses som ett mål i tekniska-naturvetenskapliga fakultetens likabehandlingsplan att uppnå 

en jämnare könsfördelning på programmen; 

● Är detta något som du/programmet arbetar aktivt med? I så fall, hur? 

● Finns det exempel på konkreta åtgärder som har gjorts? Vilka resultat har ni sett av 

dessa? 

● Hur tror du att en jämn könsfördelning påverkar ditt program? 

● Hur skulle du definiera begreppet genus? 

När vi ställer frågor definierar vi genus som socialt kön, det vill säga hur skillnader mellan 

kvinnor och män, kvinnligt och manligt, socialt skapas. 

● Hur tänker ni kring kvinnligt och manligt i programmet? 
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● Anser du att ni har tänkt kring kvinnligt och manligt när det gäller exempelvis 

rekrytering (av såväl studenter och som personal), kursupplägg (föreläsare, val av 

kurser, undervisningsformer, litteratur) et cetera? I så fall, på vilket sätt? 

● Är genusfrågor/manligt/kvinnligt något som du tycker är viktigt att integrera i ditt 

program? I så fall, hur? 

Appendix B: Intervjufrågor - programstudievägledare 

● Berätta lite om dig själv. 

● Berätta lite om programmet.  

● Hur länge har du arbetat som studievägledare? 

○ Hur länge för IT/STS/W-programmet? 

● Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

● Har du en bra kontakt med studenterna på IT/STS/W-programmet? I så fall, på vilket 

sätt? 

● Vad anser du om stämningen på programmet? 

● Vad anser du om stämningen på programmet sett till kvinnligt och manligt? 

● Hur ser du på fördelningen kvinnliga och manliga studenter på programmet? 

● Anser du att programmets kurser tar upp samhällsbetydelsen av ingenjörsfrågor? I så 

fall, vid vilka institutioner hålls dessa kurser? 

● Har det funnits studenter som under din tid som studievägledare bytt till IT/STS/W 

från något annat program? 

○ Om ja, vet du vad deras motiv har varit? 

● Har det funnits studenter som under din tid som studievägledare bytt från IT/STS/W 

till något annat program? 

○ Om ja, vet du vad deras motiv har varit? 

● Hur ser statistik på könsfördelning av studenter som valt en viss profilering inom 

programmet ut? 

● Tänker du kring lärare som förebilder? I så fall, hur tänker du kring det? 

● Vad anser du om programmets möjligheter för att studenter ska få möta 

lärare/föreläsare/handledare av båda könen? 

● Har du något samarbete med fakultetens likabehandlingsvägledare? I så fall, på vilket 

sätt? 
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Det ses som ett mål i tekniska-naturvetenskapliga fakultetens Likabehandlingsplan (2015) att 

uppnå en jämnare könsfördelning på programmen; 

● Är detta information som du tagit del av? 

● Är detta något som du arbetar aktivt med? I så fall, hur? 

● Finns det exempel på konkreta åtgärder som har gjorts? Vilka resultat har ni sett av 

dessa? 

● Anser du att du tänker på kvinnligt/manligt i ditt arbete? I så fall, på vilket sätt? 

● Upplever du att programmet tänker kring kvinnligt/manligt/genusfrågor? Om ja, hur? 

● Upplever du att det finns någon form av problem inom programmet när det handlar om 

kvinnligt/manligt? Om ja, på vilket sätt? 

● Vad har du för beredskap när det handlar om att hantera den typen av problem? 

● Är genusfrågor/manligt/kvinnligt något som du tycker är viktigt att integrera i 

programmet? Om ja/nej, varför? 

Appendix C: Intervjufrågor - programstudenter 

● Varför sökte ni det här programmet?  

● Vad ger programmet för möjligheter till framtida jobb? 

● Vad tror ni att ni kommer vilja arbeta med i framtiden? 

● Hur värderar ni att det ni gör är kopplat till samhällsbetydelse? 

● Hur trivs ni på programmet?  

○ Lever programmet upp till era förväntningar? 

○ Är det något som inte lever upp till era förväntningar? 

● Har ni/har ni haft några förebilder på programmet? Om ja, har det betydelse att 

förebilderna är manliga eller kvinnliga? 

● Hur uppfattar ni stämningen/atmosfären på programmet? 

● Hur uppfattar ni stämningen/atmosfären på programmet sett till manligt och kvinnligt? 

● Hur ser könsfördelningen ut på programmet? Vad tycker ni om det? 

● Påverkades ni i valet av utbildningen av förutfattade meningar om könsfördelningen 

på programmet? Om ja, på vilket sätt? 

● Hur definierar ni genus? 

När vi ställer frågor definierar vi genus som socialt kön, det vill säga hur skillnader mellan 

kvinnor och män, kvinnligt och manligt, socialt skapas. 



 

 51 

● Upplever ni att det finns något särskilt tänk kring genusfrågor/manligt/kvinnligt på ert 

program? I så fall, på vilket sätt? 

● Hur upplever ni att programmet tar hänsyn till/är medvetet om manligt och kvinnligt? 

Det kan handla om: 

○ Undervisning 

○ Likabehandling  

○ Kvinnliga/manliga föreläsare/lärare/handledare 

○ Litteratur 

○ Skillnader mellan kurser/ämnesområden 

● Är det viktigt för er att en sådan medvetenhet finns inom programmet? Om ja/nej, 

varför? 

● Har ni några negativa erfarenheter av programmet när det kommer till manligt och 

kvinnligt? 

● Har ni några positiva erfarenheter av programmet när det kommer till manligt och 

kvinnligt? 

Appendix D: Fokusgruppsdeltagare  

Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi (IT) 

Fokusgrupp Deltagare Kön  Årskurs 

 
Fokusgrupp 1,  
kvinnliga IT-studenter 

A Kvinna 3 

B Kvinna 3 

C Kvinna 3 

D Kvinna 3 

 
Fokusgrupp 2,  
manliga IT-studenter 

E Man  3 

F Man  3 

G Man  3 

H Man 3 
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Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle (STS) 

Fokusgrupp Deltagare Kön  Årskurs 

 
Fokusgrupp 3, 
kvinnliga STS-studenter 

I Kvinna 4 

J Kvinna 4 

K Kvinna 4 

L Kvinna 4 

 
Fokusgrupp 4,  
manliga STS-studenter 

M Man  4 

N Man  4 

O Man  4 

P Man 4 

 

 

Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik (W) 

Fokusgrupp Deltagare Kön  Årskurs 

 
Fokusgrupp 5, 
kvinnliga W-studenter 

Q Kvinna 3 

R Kvinna 4 

S Kvinna 4-5 

T Kvinna 4-5 

 
Fokusgrupp 6,  
manliga W-studenter 

U Man  3 

V Man  4 

W Man  3 

X Man 4 

Y Man 4 

 

 


