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Abstract 

The aim of this master’s thesis is to examine how gender is produced in a contemporary 

technological sphere. I am examining a department called MST within the School of 

Electrical Engineering at The Royal Institute of Technology (KTH) primarily by focus group 

interviews and in depth interviews with a doing gender perspective. I also carry out 

participant observations for additional background information. I argue from a gender studies 

perspective that KTH as a technological institution and workplace is reproducing ideals that 

confirms men as norm. Furthermore, I suggest that the technical sphere and historically 

traditional (male) gendered environment that which KTH represents, embodies and 

reproduces, makes it more challenging for female PhD-students to compete against their male 

counterparts when it comes to gaining recognition than it is vice versa. I am studying the 

awareness of gender norms in a technical milieu as well as thoughts about the daily 

negotiations and biased representations of gender on postgraduate/research level among the 

female PhD-students at MST. Moreover, I suggest that there are certain connotations with and 

cultural conceptions of what it means to be and to work as an engineer.   
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1. Inledning  

 

I had this situation when we hmm… I was in this program to support girls in engineering and 

we had this talk and basically there was a room full of just girls doing engineering, 200 of them 

or something  and there were maybe two or three men because they were recruiters from 

companies and then the hmm… the projector stopped working. Who fixed the projector? Who 

got up first and fixed the projector, one of the 200 girls studying engineering? No it was the 

aged, male guy who started the projector because the, our society, this is what we’re used to. It 

is completely crazy! I mean even if you have a program to push leadership of girls in 

engineering. Even afterwards we were discussing it and we were saying ‘what the fuck?’ you 

know, why does, why do things like this happen? 

 

Citatet ovan kommer från en av de intervjuade informanterna och skulle kunna uppfattas som 

en vardagshändelse som utspelade sig på ett rekryteringsevent för civilingenjörer. Det skulle 

kunna passera obemärkt, om det inte avslöjade ett djupare sammanhang. Det slående inom 

den beskrivna situationen är att ingen av de närvarande tvåhundra blivande civilingenjörerna 

försökte lösa situationen genom att ta kommandot. Informanterna själva upplever situationen 

som frustrerande. De är frustrerade över att de låtit bli att handla, det symptomatiska i att de 

inte tillåts vara ”den kapabla ingenjören” som de egentligen är. Berodde det på en 

tillfällighet? Är det en slump att det är så få sökande kvinnor till Kungliga Tekniska 

högskolan (KTH) i allmänhet och till programmet för eletroteknik i synnerhet? I denna 

uppsats vill jag genom kvinnors upplevelser få en uppfattning om varför sådana händelser kan 

inträffa just inom den miljö som syftar till att dels utbilda dem, dels stärka deras 

yrkesidentitet.  

     Samma fenomen som beskrivs i händelsen med civilingenjörerna diskuteras även i Ulf 

Mellström och Line Holths forskning. Den visar att kvinnor som idag är verksamma inom 

ingenjörssfären under uppväxtåren snarare deltog som observatörer än att aktivt sysselsätta 

sig med tekniska objekt till skillnad från män.
1
 Trots att det idag finns kvinnor som forskar 

och arbetar med att ta fram och utveckla avancerad teknik, är dessa ingenjörer ofta ”doldisar” 

(läs i minoritet) inom den tekniska sfären som än i vår samtid på 2010-talet främst utgörs av 

män. Jag har av den anledningen valt att diskutera och analysera kvinnors upplevelser, villkor 

                                                 
1
 Ulf Mellström & Line Holth (2011), Revisiting Engineering, Masculinity and Technology Studies: Old 

Structures with New Openings. International Journal of Gender, Science, and Technology, Vol 3, Nr 2, s. 318-

319. 
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och erfarenheter av att forska och arbeta i en samtida teknikinriktad miljö (KTH) utifrån ett 

”doing gender” perspektiv. Genom att fokusera på det vardagliga ”görandet och varandet”, 

försöker jag lyfta fram några kvinnors sätt att anpassa sig till och navigera kring 

forskningsarbetet och det sociala umgänget på avdelningen Mikro- och nanosystem (MST). 

Kön som binär konstruktion är oproblematiserad i KTH-miljön, vilket bland annat kan utläsas 

i KTHs ”Årsredovisning”
2
. Det faktum att statistiken enbart bygger på kategorierna män 

respektive kvinnor, visar att det för KTH endast existerar dessa genus, ett synsätt som 

reproducerar och befäster cisnormen samt osynliggör transpersoner.
3
 Även ”Handlingsplan 

för jämställdhet, mångfald och lika villkor vid KTH 2014-2016” lider av samma brist.
4
 Dessa 

dokument fungerar som ett slags referensram i min uppsats, på så sätt att båda representerar 

KTHs officiella inställning i dessa frågor. Det är svårt att undgå genusbinära konstruktioner 

när en väljer att undersöka kategorin ”kvinnor” inom den tekniska kontexten. Hur kan jag 

som vit ciskvinna röra mig bort från kvinna/man-tänkandet i en uppsats som handlar om 

ciskvinnor i en mansdominerad och heteronormativ miljö? Jag lyfter in ”undoing gender” 

teorin utöver genusgörandet i min analys för att se om det kan finnas möjlighet till att om inte 

undgå, men åtminstone försöka bända på genusgörandets ramar. 

     Utgångspunkten är kvinnors yrkesliv i en akademisk teknisk miljö som jag vill undersöka 

ur en genusvetenskaplig synvinkel. Jag ämnar lyfta fram och synliggöra vad det kan innebära 

att röra sig i och arbeta inom en mansdominerad organisation. Med ett ”doing gender” 

perspektiv strävar jag efter att nyansera analysen genom kvinnors olika erfarenheter av att 

forska som doktorand inom en samtida teknikorienterad sfär. Vidare undersöker jag vilka 

villkor och utmaningar dessa kvinnor möts av i sitt dagliga arbete utifrån tesen att genus är ett 

socialt görande. Som den kända författaren och feministen Simone de Beauvoir 

argumenterade när hon beskrev hur det var att växa upp till (rollen som) kvinna: ”One is not 

born, but rather becomes, woman.”
5
 

                                                 
2
 Se KTHs Årsredovisning. https://www.kth.se/om/fakta/policies/arsredovisning-1.3952  

3
 Cis är ett begrepp som definierar individer vars kön bland annat biologiskt, juridiskt och identitetsmässigt är 

entydigt (linjärt).  

4
 Se Handlingsplan för jämställdhet, mångfald och lika villkor vid KTH 2014-2016. 

https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.496287!/Handlingsplan%20JML%202014-16.pdf  

5
 Simone de Beauvoir (1949), The second sex. (Random House: New York & Toronto, first edition 2011), s. 

283. 

 

https://www.kth.se/om/fakta/policies/arsredovisning-1.3952
https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.496287!/Handlingsplan%20JML%202014-16.pdf
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2. Syfte och frågeställningar 

Det huvudsakliga syftet med min forskning och masteruppsatsen är att undersöka hur genus 

görs inom en samtida teknisk sfär genom ett ”doing gender” perspektiv. Svaren på mina 

övergripande frågeställningar möjliggör vidare för mig att närma mig de önskemål som 

uppdraget från MST innebär. 

     Utöver uppsatsens huvudsyfte är själva uppdragets syfte att med hjälp av en 

genusvetenskaplig synvinkel hitta och lyfta fram utvecklings- och förändringsområden för 

medarbetarna på MST. Genom att förse MST med sakuppgifter angående arbetsmiljön strävar 

jag efter att ge insikter och kunskaper om vilka eventuella åtgärder som fordras för att skapa 

en god arbetsmiljö för doktorander och uppnå ökad jämställdhet. Därutöver vill jag belysa 

dynamiker och attityder inom det sociala samspelet mellan medarbetare utifrån genus.  

     Mina övergripande frågeställningar är följande: Vilka förutsättningar har kvinnor i 

vardagen inom den tekniska arbets-, studie- och forskningsmiljö som MST och KTH 

representerar? Vilka utmaningar, villkor och premisser har kvinnor i den mansdominerade 

miljön? Vilka praktiker eller strukturer skulle behöva utvecklas och förändras för att öka 

trivseln för doktorandkvinnorna på MST? 

     I arbetet tillämpar jag mig av fokusgruppsintervjuer samt enskilda (fördjupade) intervjuer 

med ett fåtal informanter. För att bättre kunna nyansera och kontextualisera analysen 

använder jag mig av deltagande observationer som bakgrund för intervjuerna.  

 

3. Disposition 

Jag har valt följande upplägg för masteruppsatsen: Först ges en bakgrundsbeskrivning av 

KTH. Därefter introduceras och beskrivs avdelningen MST.  Något som följs av teori-och 

metodavsnitten. Vidare beskriver jag hur den tidigare forskningen har sett ut i relation till mitt 

ämnesval och ingång. Därpå övergår diskussionen till att tematiskt analysera de 

fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer som jag använt mig av i min forskning. Med 

hjälp av de valda teorierna drar jag även slutsatser löpande i varje tema. I det nästkommande 

avsnittet av uppsatsen har jag en slutdiskussion där jag lyfter fram genusgörande företeelser 

från varje tema och summerar dessa. Med hjälp av dessa slutsatser strävar jag efter att bidra 

med några förslag på förändrings- och utvecklingsområden för avdelningen MST i det 

avslutande avsnittet. 
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4. En bakgrundsbeskrivning av KTH 

Kungliga Tekniska högskolan grundades år 1827. Högskolan, som ligger i centrala Stockholm 

titulerar sig som Sveriges både största och äldsta tekniska högskola, med 12 000 studenter på 

grund- och avancerad nivå.
6
 KTH har inom en historisk kontext såväl som samtida, varit 

mansdominerad vad gäller studenter, forskare och professorer likväl som chefer på högre 

nivå. Det har skett en långsam förändring och utjämning över tid fram till idag på 2010-talet 

vad gäller genusfördelningen mellan kvinnor och män på grundutbildningarna. 

Jämställdhetsinsatserna till trots är genusfördelningen inom de flesta ämnen på doktorand- 

och forskarnivå alltjämt väldigt skev, med kvinnor i minoritet och män i majoritet.
7
  

     KTH kan ses som en organisation med dubbla verksamheter. Å ena sidan finns lärosätet 

med teknik, vetenskap och forskning med överordnat fokus, och å andra sidan finns den 

administrativa ”servicedelen”, som kan uppfattas vara en underordnad del av verksamheten. 

Den administrativa verksamheten domineras starkt av kvinnor på lägre befattningar. 

 

 

4.1 MST  

Avdelningen för mikro- och nanosystem (MST) består i skrivande stund av 2 administratörer 

som båda är kvinnor, 2 masterstudenter som även de är kvinnor, 25 doktorander, varav 7 

kvinnor. Vidare tillkommer 2 postdoktorander (båda män) och två tekniker (1 kvinna och 1 

man). Därtill finns det 7 seniora forskare (som samtliga är vita, män och européer). Eftersom 

MST rymmer 15 olika nationaliteter, kan avdelningen sägas vara både internationell och 

mångkulturell.
8
 Den internationella sammansättningen på avdelningen medför att engelska 

tillämpas som gemensamt språk för alla medarbetare. Av den anledningen har alla kontakter 

med informanterna genomgående skett på engelska.  

     MST önskade få hjälp av en utomstående observatör med kunskaper inom genusvetenskap. 

Bakgrunden till önskemålet var inte problembaserat utan berodde på en vilja att förstå 

gruppdynamiken inom avdelningen och en önskan om att skaffa sig kunskaper som bidrar till 

                                                 
6
 Se KTHs Årsredovisning 2014, s. 3. https://www.kth.se/polopoly_fs/1.545714!/ar2014.pdf  

7
 Statistik som KTHs jämställdhetssamordnare låtit mig ta del av visar att det år 2014 fanns 280 [sic!] anställda 

professorer. Av dessa var 37 kvinnor och 244 var män. Antalet anställda doktorander uppgick år 2014 till 1045 

stycken, varav 302 var kvinnor och 743 var män. 
8
 Dessa 15 nationaliteter på avdelningen MST är följande: Belgien, Canada, Finland, Frankrike, Indien, Iran, 

Island, Italien, Kina, Pakistan, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland och Ukraina. 

https://www.kth.se/polopoly_fs/1.545714!/ar2014.pdf
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en bättre arbetsmiljö. Det var något som skulle kunna bidra till KTHs målsättning om ett ökat 

antal kvinnor bland studenter och forskare.  

 

 

4.2 Den lyckliga avdelningen 

Ledningen framställer teamet på avdelningen MST som lyckliga (”happy”). Uttalandet 

förstärktes även av fotot som tidigare mötte besökarna online på avdelningens hemsida. 

Fotografiet föreställer avdelningens alla medarbetare stående, respektive sittande på en 

färgglad klätterställning från en tidigare kick-off. En får intrycket av en lekfull, dynamisk och 

aktiv avdelning med god sammanhållning. Även om en del (eller rentav alla) doktorander 

delar uppfattningen om den lyckliga avdelningen, är det trots allt ett påstående som kommer 

från personer som innehar stort mått av tolkningsföreträde på avdelningen. Beskrivningen 

känns lite oväntad eftersom den inte kommer från medarbetarna själva utan från en av 

professorerna. Utifrån sett kan det yttrandet bero på flera orsaker, exempelvis en önskan från 

ledningen om att det förhåller sig så, kunskap om hur alla de andra medarbetarna på 

avdelningen de facto upplever miljön eller en ovilja att synliggöra och hantera eventuella 

problem. Sara Ahmed beskriver nedan hur en av ledningen föreställd glädje inom en 

institution kan leda till att de individer som inte delar denna syn, själva upplevs vara ett smolk 

i (glädje)bägaren.  

 

A belief in happiness, that “everybody is happy,” can allow management not to hear those who 

have a problem. Indeed, management might not talk to those who are likely to talk about such 

problems to keep their idea of happiness in place. The failure to talk to minority staff implies 

some level of awareness that those staff members will not share this perception of happiness. 

Preserving an idea of the institution as happy can involve an active turning away – or even 

keeping away – from those who might compromise this idea of happiness. To bring a problem 

to institutional attention can mean becoming the problem you bring – becoming what “gets in 

the way” of institutional happiness.
9
       

 

Ovannämnda citat av Ahmed uttrycker exakt den känslan som jag fick när jag läste vad jag 

uppfattade vara ledningens inställning till projektet. Jag var välkommen att observera och 

                                                 
9
 Sara Ahmed, On Being Included: Racism and Diversity in Institutional Life (Durham and London: Duke 

University Press 2012), s. 146-147. 
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se mönster och strukturer, samtidigt som den glada och positiva attityden på avdelningen 

inte fick störas. Föreställningen om den glada avdelningen var viktig att bevara. 

 

 

4.3 Genusspanaren  

I den mailkorrespondens som föregick mitt första besök på MST, framgick det att ledningen 

har valt att benämna observatören (som de sökte för ett möjligt uppdrag) för ”genusspanaren”. 

Uttrycket kunde möjligen uppfattas som ett försök till humor, samtidigt som det gick att 

urskilja en annan, mer kritisk aspekt av benämningen. 

     Olika tankar dök upp i mitt huvud när jag läste uttrycket ”genusspanare”. Framför mig såg 

jag en detektiv eller en spion med kikare eller förstoringsglas i högsta hugg, någon som 

spejade på intet ont anande människor i hopp om att upptäcka något negativt som kunde 

användas emot dem. Genusspanaren kunde innebära ett potentiellt hot mot tryggheten, 

trivseln och rutinerna. Det som genusspanaren gjorde och förkroppsligade var främmande och 

kunde således väcka viss oro. Den uppfattningen bekräftades senare av min kontaktperson på 

avdelningen. Under det första besöket på MST (som skedde på ett så kallat ”tisdagsmöte” 

hösten 2014), varnade avdelningschefen skämtsamt de andra mötesdeltagarna om att jag 

skulle observera dem med det ungefärliga budskapet ”Watch out, she’s here to observe you!” 

Den kommentaren etsade på något sätt fast sig i mitt medvetande, eftersom jag uppfattade en 

viss spänning mellan min uppgift och hur ledningen kände inför genomförandet av den. Det 

stod klart att genusspanarens blotta närvaro uppfattades som ifrågasättande mot män på MST 

i allmänhet och mot ledningen i synnerhet, vilket också diskuteras av Anna Wahl m.fl. Hon 

beskriver det såhär:  

 

Mäns motstånd mot jämställdhetsprojekt är ofta förankrat i en föreställning om att 

organisationen redan är jämställd, varför projektet i sig tolkas som ett slags diskriminering mot 

män.
10

  

 

Vidare ville de inte att observatören skulle vara där för att starta några negativa attityder bland 

avdelningens medarbetare. Den senare av dessa två synpunkter kunde snarast sägas tyda på 

oro eller vara en förmaning om att observatören inte skulle ta allt för mycket plats eller vara 

allt för kontroversiell. Denna ambivalenta hållning och motsträviga början kunde innebära 

                                                 
10

 Anna Wahl m.fl. Det ordnar sig: Teorier om organisation och kön (Lund: Studentlitteratur AB 2001), s. 150. 
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hinder på vägen. Detta till trots blev jag sporrad till att vilja anta utmaningen, istället för att 

uppleva mig vara begränsad av dessa kommentarer och premisser. 

 

 

5. Teori  

I detta avsnitt beskrivs de teoretiska utgångspunkterna som jag använt mig av inom ramen för 

denna uppsats, med avstamp i ”doing- och undoing gender”. Teorierna hjälper mig i min 

strävan efter att ringa in vad som görs, hur det görs och av vilka på MST. Avsnittet övergår 

därefter till att diskutera samhällssynen på kvinnors roll i tekniken. Slutligen beskrivs mäns 

relation till teknik och maskiner dels som en form av identitet, dels som en källa till makt.   

 

5.1 Doing gender  

Candace West och Don H. Zimmerman skisserar doing gender som en teori med fokus på hur 

genus (ett slags socialt konstruerat kön) görs i individers dagliga praktiker i det sociala 

samspelet med andra människor (offentligt som privat)
11

. Genus kan därför enligt West och 

Zimmerman till skillnad från biologiskt kön sägas fokusera på individers sätt att agera och 

orientera sig i relation till varandra. Dessa ”göranden” påverkas av samhälleliga normer för 

vad som uppfattas eller tillskrivs vara kvinnligt och manligt, men skiljer sig åt beroende på 

kontext och förändras sett ur ett tidsperspektiv.
12

 Vidare beskriver West och Zimmerman 

görandet av genus på följande sätt: ”We argue […] that participants in interaction organize 

their various and manifold activities to reflect or express gender, and they are disposed to 

perceive the behavior of others in a similar light.”
13

 Dessa oreflekterade såväl som avsiktliga 

handlings- och beteendemönster bidrar till att reproducera föreställningar om genus, något 

som jag uppfattar kan liknas vid det medieforskaren Hillevi Ganetz benämnt som 

”genusslentrianer”
14

. Ganetz säger att dessa ”[…] bygger på just slentrianmässiga och 

oreflekterade upprepningar av kulturellt och samhälleligt skapade föreställningar om 

                                                 
11

 Candace West & Don. H. Zimmerman, Doing Gender. I Gender and Society, Vol 1, No 2 (1987), s. 126. 

12
 West & Zimmerman (1987), s. 126.  

13
 West & Zimmerman (1987), s. 127. 

14
 Hillevi Ganetz, Rundgång: Genus och populärmusik (Göteborg och Stockholm: Makadam förlag 2009), s. 

137. 
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manlighet och kvinnlighet.”
15

 Jag väljer att låna begreppet längre fram i uppsatsen. Det är 

viktigt enligt West och Zimmerman att betona att genus är ett resultat av varierande 

uttryckssätt, sociala praktiker och samspel som påverkas och förändras utifrån både rumsligt 

(platsen där en befinner sig) och tidsmässigt perspektiv.
16

 Görandet av genus (som jag för 

enkelhetens skull hädanefter väljer att benämna ”genusgörande”) är en variabel som i 

praktiken produceras och reproduceras inom olika samhälleliga, kulturella och diskursiva 

växlingar.  

     Francine M. Deutsch resonerar (i likhet med flera andra forskare) kring olika sätt att 

frigöra sig från genusgörandet och benämner det som ”undoing gender”
17

. Deutsch betonar att 

eftersom genusgörande i mångt och mycket är medvetna handlingar, innebär det därför också 

att dessa kan uttryckas på nya sätt eller omförhandlas. Hur genus görs kan därmed inte 

uppfattas vara något essentiellt eller inneboende väsen hos människor. Snarare kan det 

beskrivas som något som sker (uppkommer) genom de sociala samspel som människor har 

med varandra och som bidrar till att skapa, reproducera och cementera normer kopplade till 

genus.
18

 Doing gender perspektivet skiljer sig från uppfattningen om att ojämlikhet mellan 

kvinnor och män enbart består av strukturella skillnader och hinder. Deutsch beskriver det 

såhär ”’Doing Gender’ alerted us to the taken-for-granted expressions of difference that 

appear natural but are not. These differences must be continually reconstructed to maintain 

the appearance of naturalness.”
19

 

     Genusgörande är kontextuellt bundet, vilket medför att det inte heller finns något som kan 

kallas för ”enhetligt” genusgörande. Genus görs således på varierande sätt beroende på 

platsen (miljön) där en befinner sig.
20

 Doing gender perspektivet ringar in normerande 

genusgörande inom sociala interaktioner. För att teorin om detta görande inte ska riskera att 

fastna i eller likställas med ett upprätthållande och reproduktion av rådande normer vad gäller 

genus, anser Deutsch att det fordras en strävan efter förändring för att uppnå frigörelse från 

                                                 
15

 Ganetz (2009), s. 137.  

16
 West & Zimmerman (1987), s. 129. Citerar Gerson, M., & Peiss, Kathy (1985), Boundaries, Negotiation, 

Consciousness: Reconceptualizing Gender Relations. Social Problems, 32: 317-31. 

17
 Francine M. Deutsch, Undoing Gender. Gender & Society 2007 21: 106 

18
 Deutsch (2007), s. 106-107. 

19
 Deutsch (2007), s. 108. 

20
 Deutsch (2007), s. 108. 
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”görandet”.
21

 Det som varken uppmärksammas eller problematiseras i ovan nämnda artiklar 

(av West & Zimmerman samt Deutsch) är att de bägge utgår ifrån och förhåller sig till en 

traditionell uppdelning som reproducerar en högst normerande tvåkönsmodell där endast 

kategorierna kvinna och man tycks existera. Jag väljer att lyfta fram den aspekten, eftersom 

människors olika genus (och därmed mångfald) inte ryms i sådan indelning. I artikeln ”Doing 

Gender” nämns det endast helt kort med hänvisning till tidigare forskning att det även 

förekommit andra synsätt som visat på att ”det kan finnas fler än två kön”
22

. Därtill beskriver 

båda artiklarna kategorierna kvinnor och män utifrån en heteronormativ kontext bland annat 

utifrån kärnfamiljsideal, vilket dels riskerar att osynliggöra att det finns olika 

relationskonstellationer.
23

 Dels riskerar möjligheterna till dessa variationer att uteslutas från 

normen och därmed uppfattas som fel eller avvikande. Med dessa saker i beaktande tillämpar 

jag teorierna doing- och undoing gender i analysavsnittet.  

     Ytterligare en som resonerar kring ”undoing gender” är teoretikern Judith Butler, som för 

diskussionen framåt genom att argumentera för att genusgörande sker i förhållande till en 

plats och de människor som befinner sig på den.
24

 På så sätt kan andra sägas bidra till att 

skapa, upprätthålla och reproducera görandet av genus. Då ”kroppar” enligt teoretikern Judith 

Butler materialiseras genom att kategoriseras och ”könas” (det vill säga att det verbala 

benämnandet av ett specifikt genus skapar kroppen), innebär det att genus i likhet med 

uttrycket ”kön” kan beskrivas som sociala konstruktioner.
25

 Detta görande reproduceras och 

förändras i samverkan med andra människor och utifrån de specifika samhälleliga normer 

som gör sig gällande beroende på vilket genus en person uppfattas ha (det vill säga 

förkroppsligar). Därutöver problematiserar Butler kring åtskillnaden av kön och genus, då hon 

argumenterar för att den första används som benämning för det biologiska och den andra 

används som begripliggörande av sociala och kulturella könsidentiteter och är därmed socialt 

skapade (efter)konstruktioner.
26

 På så vis skiljer hon sig från de tidigare teoretikernas synsätt 

och bidrar således till ett paradigmskifte. Vidare resonerar Butler att om dessa andra personer 

                                                 
21

 Deutsch (2007), s. 108-109. 

22
 West & Zimmerman (1987), s. 132. 

23
 Deutsch (2007), s. 115. 

24
 Judith Butler, Undoing gender (New York and London: Routledge 2004). 

25
 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. (New York and London: Routledge 

1990), s. 9-11. 

26
 Butler (1990), s. 8-9. 
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(omgivningen) är delaktiga i genusgörandet, finns det inget som säger att de inte också skulle 

kunna göra någons genus ogjort. Endast de som följer de samhälleligt och socialt givna 

normerna för genus accepteras och upptas i samhällsgemenskapen. Medan de som inte följer 

dessa givna normer, skisseras enligt Butler närmast inte anses ha något existensberättigande 

alls.
 27

 En kan därför sägas vara beroende av omvärldens erkännande och bekräftelse för att 

”äga” sitt genus. Hon uttrycker det i följande ordalag: 

 

One only determines “one’s own” sense of gender to the extent that social norms exist that 

support and enable that act of claiming gender for oneself. One is dependent on this “outside” to 

lay claim to what is one’s own. The self must, in this way, be dispossessed in sociality in order 

to take possession of itself.
28

 

 

     En som sammanlänkat genusgörande med teknik och teknologier är forskaren Judy 

Wajcman. Hon skisserar hur människor på olika sätt förhåller sig till teknik genom att 

medvetet eller omedvetet förknippa den med genus.
29

 Det finns en samhällelig föreställning 

om att män besitter den huvudsakliga kunskapen om teknik, dess utformning och hur den 

används, vilket ger dem en maktposition och övertag gentemot kvinnor inom den tekniska 

sfären. Detta eftersom kvinnor endast anses vara ”användare”, istället för skapare av 

tekniken.
30

 

     Vetenskapsämnen och forskning inom dessa i en historisk kontext har enligt Wajcman inte 

varit tillgängliga för kvinnor. Anledningen till det är att kvinnor utifrån ett biologistiskt 

synsätt inte ansetts vara dugliga till att arbeta vetenskapligt, med förevändningen att det inte 

skulle ligga i kvinnors ”natur” att ägna sig åt forskning och ”högre vetenskap”.
31

 En vanligt 

förekommande lösning på den skeva genusfördelningen inom den tekniska sfären har varit att 

på olika sätt öka antalet kvinnor för att på så vis minska den ojämlika fördelningen mellan 

kvinnor och män (exempelvis genom kvotering). Samtidigt påpekar Wajcman att flera 

teoretiker, utifrån feministiskt perspektiv har problematiserat att det angreppssättet inte tar 

                                                 
27

 Butler (2004), s. 1-2. 

28
 Butler (2004), s. 7. 

29
 Judy Wajcman, Feminism Confronts Technology (Oxford: Polity Press 1991). 

30
 Wajcman (1991), s. 89. 

31
 Wajcman (1991), s. 3. 
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dolda maktstrukturer som finns inom tekniska miljöer i beaktande.
32

 Resultatet pekar då på 

vad som emellanåt benämns ”add women and stir”. Det vill säga att kvinnor enbart läggs till 

en redan befintlig och etablerad diskurs eller ett forskningsfält med givna ramar i form av 

strukturer, normer och praktiker utan att det per se skulle innebära en förändring av dessa.
 

Eftersom det teknologiska vetenskaps- och forskningsfältet historiskt sett endast varit 

förbehållet för män och utgått från deras perspektiv, argumenterar Wajcman för att kunskapen 

och de teknologiska framstegen också kan sägas vara påverkade av dessa. Något som därmed 

motsäger den gängse uppfattningen om att forskare skulle utgå ifrån objektiva ”fakta”, 

oberoende av de samhälleliga normer som innovationerna har uppkommit i. Således deltar 

också män i hur genus görs. 
33

 

     Socialantropologen Ulf Mellström forskar om mäns relationer till teknik, maskiner och 

ingenjörskap. Utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv lyfter Mellström fram olika 

maskulinitetsideal som han menar förkroppsligas inom den tekniska kontexten.
34

 Mellström 

argumenterar för att dessa ideal trots en del olikheter bildar ett slags (homosocial) gemenskap 

för män, med tekniska färdigheter som gemensam nämnare.
35

 Även om den tekniska 

(ingenjörs)sfären i vår samtid också ”befolkas” av kvinnor, kan nya teknologier och teknisk 

kunskap dock fortfarande sägas vara tätt förknippade med hur män gör genus. Mellström drar 

även paralleller mellan (mäns) makt och teknologier, något som tydliggörs i citatet nedan:  

 

Som ett genomgående drag i industrialismens historia hittar vi kopplingen mellan maskulinitet, 

kontroll av maktresurser och behärskandet av teknologi. Anledningen härtill är på ett sätt 

tämligen enkel, nämligen: viktig teknologi brukar befinna sig där makten finns och makten 

brukar befinna sig där eliten av männen är.
36

 

 

Det som Mellström betonar är att teknologi under lång tid varit förbehållen för män. 

Teknologin utvecklades till en början för att gynna den militära utvecklingen, något som 

                                                 
32

 Wajcman (1991), s. 2. Citerar Harding, Sandra (1986), The Science Question in Feminism. New York: Cornell 

University Press. 

33
 Wajcman (1991), s. 2-4. 

34
 Ulf Mellström, Män och deras maskiner (Nora: Bokförlaget Nya Doxa 1999), s. 8-9. 

35
 Mellström (1999), s. 43-44. 

36
 Mellström (1999), s. 83. 
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förklarar varför ingenjörskapet länge varit tätt sammanlänkat med det militära. Eftersom det 

är ingenjörer som utvecklar tekniken, blir dessa också en given del av hegemonin.
37

 

 

 

6. Forskningsläget  

I mina förberedelser inför uppsatsarbetet har jag letat efter forskning med relevans för det 

valda ämnet. I och med att jag intresserar mig för genusgörande inom en teknikorienterad och 

på samma gång akademisk miljö har jag bland annat sökt litteratur om organisationsteori. För 

att snäva in sökningen har jag fokuserat på genus eller kön i samband med 

organisationsarbete. Bland dem som tidigare forskat i ämnet finner vi Anna Wahl, som 

tillsammans med Charlotte Holgersson, Pia Höök och Sophie Linghag skrivit Det ordnar sig: 

Teorier om organisation och kön (2001). Boken ger konkreta exempel på hur människor 

exempelvis genom härskartekniker inordnas inom organisationer och i institutioner utifrån ett 

könsperspektiv. Då min forskning centreras kring kvinnors upplevelser av att verka (forska) 

inom en teknikinriktad mansdominerad organisation, ser jag det som relevant att lära mig mer 

om vilka förhållningssätt som finns och vilka utmaningar som kvinnor möts av i vardagen. 

     I Män har varit här längst: Jämställdhet och förnyelse i industriella organisationer 

(2014), diskuterar Anna Wahl tillsammans med Sophie Linghag utvecklings- och 

förändringsarbete utifrån kvinnors och mäns ojämlika villkor inom industriella organisationer 

ur ett könsmaktsperspektiv likväl som jämställdhetsperspektiv.  

     I artikeln ”Företagsledning som en konstruktion av manlighet” (1996), tar Anna Wahl upp 

hur samhället ser på ledarskap utifrån en föreställning om ”könsneutralitet”. Med hjälp av 

artikeln vill jag poängtera att ledarskap underförstått förknippas med visst genus samtidigt 

som det sambandet osynliggörs. 

     Kopplat till organisatoriskt arbete finns även litteratur som fokuserar på institutionellt 

motstånd, något som knyter an till mitt forskningsarbete kanske framförallt för att det 

genusvetenskapliga forskningsämnet inte sällan upplevs vara kontroversiellt. Anledningen till 

det är troligtvis för att genusvetenskap historiskt sett är nära länkat till kvinnorörelser och blir 

därigenom vidare förknippat med feminism. Sara Ahmed skriver i boken On Being Included: 

Racism and Diversity in Institutional Life (2012) om institutionellt motstånd mot förändring 

när det kommer till mångfalds- och förändringsarbete inom organisationer. Där illustreras hur 
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den omgivande institutionella miljön både kan bidra till att skapa delaktighet och gemenskap 

och utesluta individer som på olika sätt upplevs vara avvikande från normen. Jag intresserar 

mig för hur detta institutionella motstånd kan bidra till att skapa hinder på vägen mot en 

potentiell förändring, samtidigt som motståndet också kan uppfattas som en nödvändighet för 

att synliggöra problem och utmaningar. Förvisso är inte tanken att jag ”aktivt” ska genomföra 

några förändringar, men jag hoppas kunna väcka tankar genom mina observationer och 

intervjuer hos både informanter och ledning på MST. Vidare beskriver Carol Agócs i artikeln 

”Institutional Resistance to Organizational Change: Denial, Inaction and Repression” (1997) 

på vilka sätt förändring och utveckling inom organisationer förhindras eller försvåras av 

personer i auktoritära positioner.  

     Därutöver använder jag mig av doktorsavhandlingen Doing Physics – Doing Gender. An 

Exploration of Physics Students’ Identity Constitution in the Context of Laboratory Work 

(2009), skriven av Anna T. Danielsson. Avhandlingen fokuserar på fysikstudier i 

universitetsmiljö och beskriver hur fysikstudenter relaterar till ämnet, lärandet och till 

varandra utifrån genus. Utdragen från intervjuerna likväl som diskussionerna i avhandlingen 

tydliggör hur genus görs och kan därför vara av värde för både analys och slutsatser.  

     Vidare tar jag hjälp av forskaren Kadri Aaviks artikel “‘The most important decisions are 

made in the sauna’: the role of social capital in creating intersectional privilege in the career 

narratives of Estonian male managers” (2015). Aavik lyfter fram vikten av ”socialt kapital” 

och hur beslutsfattande ofta sker genom informellt socialt umgänge. Det bidrar också till att 

upprätthålla och reproducera segregation utifrån genus, något som knyter an till min analys. 

     I masteruppsatsen “Driving gender equality in the IT industry: A case study of how an IT 

consultant company has worked to become more gender equal.” (2014), av Isabella 

Arningsmark, beskrivs arbetet för ökad jämställdhet på ett konsultföretag inom IT sektorn. I 

och med att hon bland annat diskuterar olika tillvägagångssätt för att uppnå ökad jämställdhet, 

drar jag paralleller mellan företaget Netlights inställning samt agerande och hur KTH väljer 

att hantera den typen av frågor. 

     I artikeln ”Vithetens Fenomenologi” (2010) skriver Sara Ahmed mer ingående om ett 

fenomenologiskt perspektiv kopplat till kritiska vithetsstudier. Jag intresserar mig för 

beskrivningen av hur en del kroppar smälter in i en omgivning samtidigt som dessa både tar 

och får plats medan andra inte har eller upplever sig ha samma möjlighet till det. Med 

artikelns hjälp vill jag belysa att män innehar positionen som ”osynliga” normbärare inom den 

tekniska akademiska miljön, vilket riskerar att leda till att kvinnor hamnar i en avvikar-

position.  
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7. Metod  

I följande avsnitt beskriver jag huvudsakligen de olika metodologiska val jag gjort i min 

forskning. De deltagande observationerna som jag gjort på avdelningen MST har fått utgöra 

bakgrunden för uppsatsarbetet. I och med att jag bestämt mig för att utföra intervjuer har jag 

också reflekterat kring etiska överväganden, något som kommer att diskuteras i avsnittets 

sista del. Vidare har uppdraget från MST till stor del inneburit att försöka lära känna 

doktoranderna och deras vardag. Därav har jag valt att tillämpa fokusgruppsintervjuer och 

enskilda intervjuer som huvudsakliga metodologiska angreppssätt.  

 

 

7.1 Deltagande observationer 

Deltagande observationer innebär som namnet antyder, att en person (forskaren) observerar 

andra genom att i olika utsträckning vara delaktig i sociala sammanhang. Det skiljer sig enligt 

Charlotte Aull Davies från mer generella observationer, där forskaren snarare befinner utanför 

den sociala kontext och den grupp människor som studeras (i en så kallad 

”outsiderposition”).
38

  Observationerna som forskaren gör, går ut på att ta del av och samla in 

muntlig såväl som visuell information från de andra människorna. Vad som observeras beror 

dels på vad forskaren vill veta, dels på vad kontexten erbjuder för möjligheter för 

observatören.
39

 Därmed inte sagt att observationer ger ett fruktbart resultat vid varje tillfälle.  

Därutöver ger den omkringliggande miljön (den fysiska platsen) ett kontextuellt sammanhang 

som även den kan bidra med upplysningar till forskaren.  

     Davies menar att den ”klassiska” tillämpningen av deltagande observationer inom 

etnografisk forskning handlar om studier av en grupp människor med syfte att lära känna dem 

i deras dagliga liv, göromål och miljö. För att kunna uppnå detta behöver forskaren tillbringa 

en lång tidsperiod tillsammans med personerna som observeras.
40

 Det långa tidsperspektivet 

som betonats inom etnografiska deltagande observationer har med tiden kommit att anpassas 

efter forskningsområde, syfte och utefter vilka tidsramar forskaren har att disponera.  
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     En viktig poäng som Davies tar upp i samband med observationer är relevansen av att 

reflektera över de val som görs när en observerar, vad som antecknas och varför. Forskaren är 

en betydande del av forskningsmaterialet och bidrar till utformandet av det vetenskapliga 

arbetet. 

     Medarbetarna på MST arbetar mestadels var och en för sig under stor del av tiden med 

egna forskningsprojekt i laboratoriemiljöer eller framför sina datorer. Det är något som har 

begränsat potentialen att kunna observera dem inom en social kontext (i interaktion med 

andra människor), utan att upplevas som påträngande och därigenom skapa obehag eller 

förändra dynamiken i samtalen. Av den anledningen har jag istället valt att delta som 

observatör på flera fikastunder med efterföljande möten som avdelningen haft. Dessa har 

inneburit större möjligheter till sociala interaktioner och därmed ”gett” mig 

forskningsunderlag. En nackdel med att delta som observatör på officiella möten, är just att de 

är uppstyrda och skapar en formell atmosfär som innebär fasta ramar genom protokoll och 

dagordning. Det medför att deltagarna beter sig på ett annat sätt än vad de skulle göra om de 

befann sig utanför den specifika kontexten (på en annan plats eller i interaktion med andra 

individer). En fördel med dessa formella möten är att en stor del av avdelningens doktorander 

och ledning samlas och deltar i dessa, vilket medför fler sociala interaktioner att studera.  

 

 

7.2 Fokusgrupper 

Fokusgrupper som intervjumetod har enligt forskaren Victoria Wibeck inom ett historiskt 

perspektiv använts till marknadsundersökningar för att ta reda på konsumenters åsikter om 

olika produkter för att kunna framställa eller vidareutveckla dessa.
41

 Följaktligen menar 

Wibeck att fokusgrupper som metod till en början har använts med inriktning på marknad och 

konsumenter, för att på 1980-talet komma att tillämpas i akademin, inom vetenskapliga 

studier i olika ämnen.
42

  

     Vidare menar Wibeck att fokusgrupper som kvalitativ metod möjliggör för forskaren att 

synliggöra skeenden, individer och olika grupper av människor vars utgångspunkter eller 

erfarenheter sällan får höras. Fokusgrupper skapar på så vis förutsättningar för forskaren att 

närma sig ämnen som inom enskilda intervjuer skulle kunna uppfattas som alltför ”känsliga” 
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för att ta upp eller diskutera.
43

 Patricia Lina Leavy beskriver att kvalitativ forskning just 

kännetecknas av att den mer genomgripande försöker gå in på och lyfta fram människors mer 

personliga uppfattningar och olika erfarenheter.
44

 Informanterna har inom en fokusgrupp 

större möjligheter till att gemensamt forma diskussionen utefter sina egna referensramar än 

vad de skulle ha kunnat göra i enskilda intervjuer. Metoden kan även enligt Sue Wilkinson 

bidra till att jämna ut maktobalansen mellan forskare och informanter och därmed öka 

informanternas subjektskap (och därmed agens) i förhållande till forskaren.
45

  

     Bland flera feministiska forskare har Wilkinson problematiserat att forskningsmaterialet 

som fokusgruppsintervjuer genererar, mycket sällan tar upp eller resonerar kring informanters 

gemensamma meningsskapande och olika synsätt. Hon betonar att enstaka citat ur 

transkriberingar som ”enskilda individer” har gjort, dels riskerar att osynliggöra helheten av 

en kontext, dels riskerar den ”interaktiva” delen att utebli. Därmed ter sig informanternas 

diskussion snarare som individuella monologer, vilket kanske gör att intressanta 

analysmöjligheter går till spillo.
46

 Med det i beaktande har jag i analysen strävat efter att lyfta 

fram och ge röst åt informanternas olika ståndpunkter, även i interaktion med varandra i den 

mån som det transkriberade materialet tillåtit det.  

     En viktig sak att betona i samband med fokusgrupper är vilka effekter gruppdynamiken får 

i de diskussioner som förs. Gruppdynamik påverkas enligt Wibeck bland annat av deltagarnas 

olika personligheter, deras anspråk och vad som benämns som ”social makt”. Social makt kan 

beskrivas vara en individs egenskaper, kunskaper eller ställning som gör att hen uppfattas 

inneha en högre hierarkisk position än vad andra i gruppen har och existerar dels bland 

deltagarna och dels mellan deltagarna och forskaren. När deltagare i en grupp fungerar bra 

tillsammans (det vill säga har god kompatibilitet), får samtalen ett bättre flyt. Samtidigt som 

det enligt Wibeck också kan medföra att deltagarnas åsikter blir likriktade istället för 

individuella genom att dessa anpassas efter gruppen som helhet.
47

 Gruppdynamiken kan 

resultera i att deltagarna öppnar upp sig och blir mer pratsamma eftersom de uppfattar att de 
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delar ansvaret att prata. Gruppdynamiken kan dock även leda till att en del individer blir mer 

återhållsamma eller helt tysta, exempelvis ifall deras åsikt avviker från majoriteten i 

gruppen.
48

  

     När forskning fokuserar på deltagandet, kan fokusgrupper enligt Wibeck användas på ett 

sätt som syftar till att i någon form gynna både forskaren och deltagarna och därmed skapa ett 

slags växelverkan.
49

 Ofta används samma fokusgrupp vid upprepade tillfällen, något som 

Wibeck anser kan öppna upp för forskaren att se informanternas kunskapsutveckling över 

tid.
50

 En av poängerna med fokusgrupper är just att de strävar efter att ge ökad kunskap till 

informanterna genom de skeenden (exempelvis i form av olika erfarenheter) som 

gruppdynamiken kan generera. Wibeck menar vidare att det är relevant att utforma en studie 

som deltagande ”När deltagarna i en studie direkt berörs av forskningsresultaten antas att de 

kommer att få större tillit till resultat som tagits fram genom en deltagandeprocess”.
51

  

     Anledningen till att jag använt mig av fokusgrupper är att dessa kan tillämpas som en 

kvalitativ intervjumetod. De fokusgruppsintervjuer som jag utfört har varit homogena (i den 

bemärkelsen att de bestått av personer med samma genus), men det går givetvis att använda 

sig av heterogena grupper ifall dessa bättre skulle passa till ett specifikt forskningsprojekt. 

Detta beror dels på vilken slags information som ska samlas in, dels på vilka kriterier arbetet 

fordrar. Det har deltagit fem personer både i den första och den andra fokusgruppsintervjun. 

Fyra av dessa personer har varit samma individer båda gånger, medan den femte deltagaren 

har varit två olika individer vid de två olika tillfällena.  Interaktioner mellan gruppens olika 

deltagare är tänkta till att lyfta fram en mer nyanserad bild av avdelningen MST samt 

förhoppningsvis kunna bidra till reflektion och empiriska kunskaper för deltagarna genom att 

dessa diskuterar sina olika erfarenheter och ståndpunkter. Genom resonemangen skapas något 

som bland annat Wilkinson kallar för ”co-construction of meaning”, det vill säga att 

deltagarnas gemensamma resonemang leder fram till nya eller andra förståelser av olika 

diskussionsfrågor
52

.  

     Jag har utgått ifrån en ostrukturerad intervjuguide för båda fokusgruppsintervjuer. 

Deltagarna har fått två teman med vardera två frågor att diskutera kring i den första 

                                                 
48

 Hesse-Biber & Leavy (2007), s. 183. 

49
 Wibeck (2010), s. 41. 

50
 Wibeck (2010), s. 40. 

51
 Wibeck (2010), s. 39. 

52
 Wilkinson (1998), s. 119. 



18 

 

fokusgruppsintervjun.  Med hjälp av frågor kring temat social interaktion och kommunikation 

samt temat arbete och forskning har jag försökt ringa in skeenden och normer i vardagen 

inom tekniksfären. Den andra fokusgruppsintervjun har koncentrerat sig på ett tema med fyra 

frågor. Dessa har haft som målsättning att ta reda på vilka behov till förändring och 

utveckling som finns för kvinnor på MST.
53

 

 Temafrågorna har från min sida medvetet utformats som öppna, då jag velat ge deltagarna 

möjlighet att kunna tolka och besvara dessa utifrån sina egna referensramar.
54

  

 

 

7.3 Enskilda intervjuer 

En av de mest premierade formerna av kvalitativa undersökningsmetoder beskrivs enligt Sue 

Wilkinson vara den enskilda intervjun.
55

 Metoden tillämpas av forskare inom olika 

vetenskapliga ämnesområden, något som Sharlene Nagy Hesse-Biber anser möjliggör 

feministiska ingångar.
56

 Dessa kan därmed ge nya insikter i informanternas liv inom olika 

kontexter. För att metoden ska kunna kallas feministisk argumenterar Hesse-Biber för att 

forskningsfrågorna och syftena bör lyfta fram exempelvis olika marginaliserade grupper och 

deras erfarenheter.  Därtill ska det finnas en strävan efter att försöka skapa eller verka för 

”social förändring” likväl som ”social rättvisa”.
57

  

     Till skillnad från exempelvis fokusgrupper där flera informanter gemensamt ”skapar 

mening” genom diskussioner, ställer den enskilda intervjun istället individen med dess 

erfarenheter och perspektiv i centrum. I enskilda intervjuer ges informanten stor möjlighet att 

framföra sina upplevelser samtidigt som det innebär större ansvar för denne än vid 

gruppintervjuer. Detta eftersom informanten huvudsakligen ensam står för berättandet. På det 

sättet behöver denne varken relatera till eller bli påverkad av andras sociala makt, åsikter eller 

upplevelser. Relationen mellan forskare och informant framträder dock tydligare i den här 

intervjuformen, vilket lägger ett större ansvar på forskaren dels vad gäller frågeställningar, 
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dels vad gäller forskarens respons på vad informanten säger, samt hur utsagorna återges i 

forskningsmaterialet. Det fordrar reflexivitet hos forskaren.
58

 

     Med hjälp av tre enskilda intervjuer försöker jag få fram en mer detaljerad och nyanserad 

bild av de villkor, praktiker och förhållningssätt som återfinns inom den tekniska 

forskningsvärlden och hur dessa upplevs och ”förkroppsligas” av kvinnor utifrån ett ”doing 

gender” perspektiv. Vilka upplevda skillnader, utmaningar och problem erfar kvinnorna inom 

KTH och den tekniska ”ingenjörsvärlden” i stort? Hur kommer dessa till uttryck i så fall? Sex 

teman har utgjort en stomme i arbetet med att lyfta fram och belysa mer djupgående strukturer 

och förfaringssätt. För de enskilda intervjuerna har jag valt en semi-strukturerad form med 

fler frågor än i gruppintervjuerna. Intervjufrågorna har dock varit tämligen öppna för att 

kunna generera flera tolkningsmöjligheter och svar från informanterna. Dessutom har jag 

ställt frågorna i något varierande ordning och på lite olika sätt beroende på hur informanterna 

reagerade på frågorna och hur utförligt informanterna svarade i sina utsagor.
59

 Vissa 

informanter berättade saker mer ingående än andra, vilket ledde till att en del frågor blev 

onödiga att ställa, då dessa bara skulle ha varit en upprepning.
 60

  

 

 

7.4 Etiska överväganden 

Informanternas anonymitet har varit en viktig och högst aktuell fråga som uppkommit efter 

det att jag bestämt mig för att göra fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer. Jag har 

tidigt delgivit mina informanter via epost om att jag skulle spela in intervjuerna med diktafon, 

samt göra anteckningar för att underlätta under transkribering. Vidare har jag berättat om att 

transkriberingen skulle anonymiseras genom borttagning av namn. Informanterna har också 

getts möjlighet att få titta och vid behov kommentera på det som sagts, för att kunna ändra på 

eventuella fel som jag gjort eller missförstånd som kan ha inträffat. De har i sin tur fått lämna 

ett informerat samtycke till att delta och till att inte diskutera intervjuernas innehåll med 

varandra eller andra personer efter det att intervjun var avslutad. Jag har i min tur lovat att 

hålla deras enskilda identiteter anonyma i både skriftlig och muntlig form. Fullständig 
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anonymitet är givetvis inte möjlig, eftersom kvinnorna på avdelningen är så få att det i viss 

mån skapar begränsningar i denna strävan.  

     På MST forskar respektive studerar i skrivande stund sju doktorander och två 

masterstudenter (alla dessa är kvinnor). Av dessa har fem deltagit i fokusgrupper, varav tre 

även i enskilda intervjuer. För att värna om informanternas anonymitet har jag valt att 

avpersonifiera dem.  Det har funnits en viss oro bland deltagarna över att deras identiteter 

skulle kunna röjas. Av den anledningen har jag valt att inte sammanlänka deras utsagor ens 

med fingerade namn. En fördel med tillvägagångssättet är att även om enskilda citat 

eventuellt kan kopplas ihop med en individ, går det förhoppningsvis inte att följa en viss 

persons utsagor genom hela uppsatsen. En nackdel med anonymiseringen är att läsaren inte 

får följa de olika personernas tankar genom det som berättas, vilket gör innehållet något 

fragmentariskt och inte lika transparant som det skulle blivit med fingerade namn. 

 

 

8. Analys 

I följande avsnitt sker en tematisk analys av intervjumaterialet i samspel med teori och 

tidigare forskning.  Med avstamp i dessa beskriver jag mina informanters erfarenheter, 

upplevelser och vardag inom den teknikorienterade sfären som MST utgör. Genom att 

diskutera intervjuerna försöker jag ge illustrativa exempel på olika samhällsnormer utifrån ett 

genusvetenskapligt perspektiv. I det efterföljande arbetet med intervjuerna kom jag fram till 

att det fanns återkommande teman i materialet, vilka jag valde att samla var för sig. Den 

tematiska indelningen består av följande sex teman:  

 

 Kvinnor inom ingenjörskonsten – Möjligheter och begränsningar 

 Professionalism kontra sexuell tillgänglighet 

 Ansvar och arbetsfördelning 

 Normerande ergonomi 

 Egna initiativ, inflytande och beslutsfattande 

 Ledarskap, makt och motstånd 
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8.1 Kvinnor inom ingenjörskonsten – Möjligheter och begränsningar 

Jag är nyfiken på att få höra informanternas syn på varför det är så få kvinnor inom fältet för 

elektroteknik. I de enskilda intervjuerna reflekterar en av informanterna över uppväxtens 

betydelse för senare studie- och yrkesval. Hon formulerar det som att samhället underförstått 

påverkar och formar ens val beroende på vilket genus en har. Redan i barndomen förväntas 

det olika saker av tjejer och killar, vilka saker som är okej att gilla eller göra. Informanten 

menar, som jag uppfattar det, att personer omkring en såsom föräldrar, förskolelärare, lärare 

och kamrater (implicit) talar om för en vad som är okej eller inte under uppväxttiden genom 

sin inställning. Dessa saker är inte alla gånger uttalade, men skapar samtidigt både normer och 

förväntningar. Hurdan är en ”normal” kvinna? Vad är hon intresserad av eller inte? Hon 

tillägger: 

 

The way you have to be, to be a proper girl and you’re trying to grow up into a normal woman 

role and then […] yourself, you don’t even want to be good at physics because that’s very male. 

 

Samma fenomen diskuteras av Judy Wajcman, som med hänvisning till tidigare studier 

argumenterar för att barn utifrån genus leds in olika intressen genom olika socialisering 

baserat på kulturella värderingar och samhälleliga normer för vad som anses vara feminint 

eller maskulint.  Detta fortsätter sedan under studietiden genom yttre påverkan och bidrar till 

att skapa olika studieintressen beroende på genus, med följden att kvinnor och män slussas in 

i olika yrken på arbetsmarknaden. (Åt)skillnaderna visar sig enligt Wajcman särskilt inom 

vetenskapsinriktade studier, forskning och publikationer, eftersom kvinnor inom dessa 

befinner sig i klar minoritet.
61

  

     Ahmed argumenterar för att: ”Diversity would be institutionalized when it becomes part of 

what an institution is already doing, when it ceases to cause trouble.”
62

 Jag uppfattar utifrån 

Ahmeds formulering att kvinnor behöver inlemmas i företagskulturen på KTH och anpassa 

sig till rådande normer, värderingar och jargong. Med andra ord förväntas det av kvinnor att 

göra så som föregångare (män) redan har gjort. I och med att anpassningen bara sker från 

kvinnors sida, blir det heller inget som förändras, vilket resulterar i att mångfalden och 

integrationen uteblir.   Det enda som därmed uppnås är status quo.  
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     Vidare frågar jag informanterna i fokusgruppen om hur de bemöts av män inom den 

tekniska miljön både inom och utanför MST, varpå den ena svarar att det inte märks lika 

mycket inom avdelningen som det gör utanför. Hon upplever att hon inte tas på allvar på 

samma sätt som om hon vore en kille. Informanten säger att hennes ålder och ungdomliga 

utseende kanske spelar in i bedömningen som påverkar hur hon blir bemött.  Hon är tämligen 

säker på att killar tas på större allvar i vissa sammanhang än vad hon gör. Från samhällets 

olika bemötande av killar och tjejer går samtalet sedan över till hur förväntningarna ser ut 

beroende på genus när det kommer till yrkesval. En annan av dem berättar nedan om en 

händelse som hon minns från studietiden:  

 

I had such a small incident, but very openly telling me that girls shouldn’t do engineering. That 

was my second semester […] and there was one guy who was just another student and he 

literally said ‘girl’s brains are not made for engineering’.  So that’s what he believed, that girls 

[…] we have different biology and our bodies are simply not made for engineering, especially 

not in that unit. 

 

Uppfattningen om att kvinnor inte är logiska ”varelser” och därmed inte lika lämpade för 

tekniska yrken som män, lever alltjämt kvar i vår samtid och kan användas för att ifrågasätta 

deras närvaro inom den tekniska miljön. Forskarna Candace West och Don H. Zimmerman 

diskuterar hur föreställningar om kvinnor och män som väsensskilda varelser bidrar till att 

dels upprätthålla, dels reproducera en arbetsmässig segregering inom den offentliga likväl 

som inom den privata sfären. Dessa uppfattningar baseras enligt West och Zimmerman i 

mångt och mycket på biologism.
63

 Något som kan kopplas till detta är också föreställningar 

om genus inom en historisk kontext, där kvinnor ansetts vara känslostyrda medan män ansetts 

vara förnuftsstyrda. Wajcman argumenterar för att kvinnor utifrån ett hierarkiskt likväl som 

dikotomt synsätt (så kallade motsatspar), såsom förnuft/känsla, kultur/natur eller stark/svag, 

har framställts som mindre eller inte alls ”lämpade” för logiska och förnuftiga resonemang i 

jämförelse med män.
64

 Dessa ”associationer” har enligt Wajcman bidragit till att både skapa 

och förstärka bilden av kvinnor som inte fullgoda nog att arbeta inom vissa yrkesområden, 

såsom industri och teknik.
65

  En annan av informanterna förklarar att hon aldrig har upplevt 
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ett lika explicit ifrågasättande men hon resonerar att det kan ha berott på tur. Ingen har sagt 

till henne vad hon kunde eller inte kunde göra eller bli. Således skiljer sig upplevelserna 

något, kvinnorna emellan. I en av de enskilda intervjuerna resonerar en av kvinnorna kring 

svårigheterna med att vara forskande kvinna. Hon kommer fram till att en inte alltid tas på 

allvar och upplever därav att hon ibland behöver ”arbeta hårdare” och ”bevisa” att hon kan. 

Därtill menar informanten att det gäller att tänka efter innan en pratar på möten och liknande.  

     En i fokusgruppen betonar att hon och de andra kvinnorna har vana av att vara i minoritet 

som ingenjörer, även om de till antalet är fler i Sverige än i deras hemländer. Därefter går hon 

vidare till att nämna att det kan skilja sig åt länderna emellan hur vanligt det är att människor 

med olika genus umgås med varandra. Hon uttrycker det så här:  

 

I don’t know, but I see it sometimes in someone that is from a culture that is a bit more 

separated. They can be a bit uncomfortable sometimes in situations I think. 

 

Det är i svensk kultur tämligen vanligt att människor umgås genusblandat, medan det i en del 

kulturer kan vara mindre vanligt och därför ovant med kvinnor exempelvis inom den tekniska 

sfären. Av den anledningen uppfattar jag att informanten syftar på att det också kan leda till 

visst obehag eller inge ambivalens när individer med olika kulturella bakgrunder regelbundet 

antas eller till och med förväntas umgås tillsammans, oavsett genus. 

 

 

8.2 Professionalism kontra sexuell tillgänglighet 

Under diskussionen om hinder i vardagen dyker det upp en återkommande fråga i samband 

med socialt umgänge, nämligen frågan om professionalism. Hur ska gränserna mellan 

professionell och oprofessionell dras när skiljelinjerna mellan dessa två kanske inte alla 

gånger är så tydligt definierade? Tidvis dyker det upp tillfällen inom en arbetsrelaterad 

kontext där människor umgås tämligen informellt. Genom dessa (mer eller mindre) 

inofficiella möten kan socialt nätverkande och beslutsfattande ske. Ovannämnda informant 

resonerar kring en händelse nedan: 

 

Sometimes you know before dinner you have to do the swimming, the spa and stuff and the lady 

from the […] She didn’t participate because she didn’t want that kind of interaction with her 

male colleagues while being in a swimming suit and it never occurred to me, but for her it was 
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some kind of line between professionalism.  Like for her to be seen as a professional and for her 

to be seen as unprofessional being seen in a bathing suit. 

 

Många är nog bekanta med så kallade ”bastu-möten” som en form av (homosocialt) 

diskussionsforum för män. Det är något som forskaren Kadri Aavik diskuterar i sin artikel om 

estniska företagsledande män.
66

 I citatet nedan refererar Aavik till en av sina informanter vid 

namn Ivar, som i intervjun poängterar att bastun ofta tjänar som plats för informella men ändå 

viktiga beslut. 

 

While Ivar first talks gender-neutrally about colleagues spending good time together, he then 

continues to make a widely recognised [sic!] culturally specific reference to informal decision-

making among well-connected privileged groups in a private environment. The reference to the 

sauna, as an important cultural element in the Nordic and Baltic region, at the same time 

implicitly suggests a gender-segregated space, and as such it points to exclusion based on 

gender.
67

 

 

Aavik anser att begreppet ”socialt kapital” framställs vara en ”resurs” som alla har samma 

tillgång och rättigheter till. Den föreställningen osynliggör maktrelationer mellan individer 

eller grupper inom ett visst nätverk. Vilket enligt Aavik pekar på att socialt nätverkande 

framförallt gynnar dem som befinner sig inom hegemonin, det vill säga den ledande 

(makt)positionen. Vidare menar Aavik att somliga människor utesluts ur gemenskapen 

eftersom de uppfattas vara avvikande sett utifrån ett intersektionellt perspektiv där olika 

maktaxlar såsom exempelvis genus och etnicitet samverkar.
68

  

     Skulle mötesdeltagarna vara av olika genus, finns det risk för att det skapas en annan slags 

dynamik i umgänget än om deltagarna skulle vara av samma genus. I och med att kvinnors 

kroppar samhälleligt objektifieras (utifrån en manlig blick) och därmed förknippas med 

sexualitet, kan det bli svårt att skilja på denna arbetsrelaterade mötesform från mer privata 

kontexter. Detta med tanke på att både miljön och människornas informella klädsel avviker 

från det officiellt brukliga. Enligt Anna Wahl blir då valet för kvinnor antingen att delta för att 
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inte missa potentiellt viktig information samt möjlighet till nätverkande genom det sociala 

umgänget som bastu-möten innebär, eller låta bli för att inte riskera att urholka den 

professionella bilden som en har byggt upp inför andra. Med andra ord kan det leda till att 

kvinnor deltar med risk för att förlora sin upplevda ”genusneutralitet”.
69

 Flera av 

doktoranderna som jag har intervjuat har betonat att de umgås på vad de benämner som ett 

”genusneutralt” sätt. Detta innebär enligt dem att de inte närmare funderar på vilket genus 

andra personer har i det sociala samspelet på MST, eftersom det inte anses finnas några 

huvudsakliga ”tjejgrupper eller killgrupper” på avdelningen. Genusneutralitet är också något 

som forskaren Anna T. Danielsson diskuterar i sin doktorsavhandling.
70

 En av kvinnorna som 

intervjuats av Danielsson berättar att hon upplever vetenskapsämnet fysik som ”ovanligt 

genusneutralt”. Eftersom fysik och upptäckter inom ämnet framställs som objektiva 

sanningar, blir studenternas och forskarnas genus närmast oväsentligt. Fysik och dess miljö 

särskiljs således från samhälleliga och kulturella värderingar. Eftersom det främst är män som 

ägnar sig åt fysikstudier, bildar de en norm som sett över ett tidsperspektiv lämnas 

oreflekterad. Genuset hos det fåtal kvinnor som studerar eller forskar inom ämnet görs 

osynligt genom att fysik som ämne föreställs vara en ”objektiv” vetenskap. 

     En av informanterna beskriver hur de årligen badar bastu i följande citat: “We have some 

sauna every time we do kick-off.” Ytterligare en av informanterna inflikar: ”I was afraid that 

they would do it the […] way and go naked, then I was not happy.” Känslorna är något 

blandade hos deltagarna inom fokusgruppen inför detta återkommande inslag på kick-offer 

och i samband med möten eller konferenser. Efter vidare diskussioner kring bastu-kulturen i 

Sverige säger en av fokusgruppens deltagare såhär: “So, cultural aspect, in Swedish society 

it’s more normal, or more accepted to go naked for sauna.” Frågan kvarstår dock hur pass 

professionellt det är att vara naken när en befinner sig tillsammans med sina kollegor i 

samband med arbete och inte endast med vänner och på fritiden. Uttrycket ”att lita till sitt eget 

omdöme” kan låta alltför subjektivt i sammanhanget. Särskilt då nakenhet uppfattas på olika 

sätt inom olika kulturer. Det kan uppfattas som respektlöst att klä av sig och umgås på det 

sättet genusblandat och i icke-privata kontexter inom vissa. Likaså kan olika individer ha 

skilda uppfattningar om var gränsen för personlig integritet går. Bad likväl som bastande sker 

                                                 
69

 Anna Wahl (1996a), Företagsledning som konstruktion av manlighet. I TGV, Nr 1 (1996): Organisationer och 

ledarskap, s. 23. 

70
 Anna T. Danielsson, Doing Physics – Doing Gender. An Exploration of Physics Students’ Identity 

Constitution in the Context of Laboratory Work (Uppsala: Uppsala Universitet 2009), s. 178-179. 



26 

 

i ganska avklädda former, det vill säga att båda företeelser accentuerar delar av kroppen som i 

vanliga fall skulle vara dolda. Konceptet badkläder utgår ifrån en tvåkönsmodell där endast 

kategorierna man och kvinna förutsätts existera. Denna binära föreställning är också cis-

normativ. I och med att icke-linjära identiteter och/eller individer avviker från den rådande 

könsnormen, uppfattas dessa inte sällan från samhällets sida som normbrytare. Butler 

argumenterar för att normbrott bidrar till att frigöra sig från genusgörande. Frigörelsen 

möjliggör för individer som inte reproducerar genus/könsnormer eller inte anses uppfylla 

kriterierna för dessa att existera enligt sina egna förutsättningar och premisser.
71

  Även 

Deutsch diskuterar möjligheter till att frigöra sig från genusgörandet.
72

 Fritiden skisseras som 

en plats där genusskillnader ofta upprätthålls, medan Deutsch ser en potential i att försöka gå 

emot rådande genusnormer och därmed dels bryta mot stereotyper, dels bryta med 

ojämställdheten som fritidsaktiviteter ofta reproducerar. Genom att ägna sig åt andra typer av 

fritidsaktiviteter än vad kvinnor ofta förknippas med, kan de åtminstone i viss mån frigöra sig 

från det invanda genusgörandet enligt forskarna.   

     En informant berättar i den enskilda intervjun att hon ibland känner sig obekväm när det 

kommer till bastandet. Likaså har hon märkt att en del doktorander kommenterar kvinnornas 

utseende och kroppar när de ses i mer informella sociala sammanhang, exempelvis utanför 

arbetstid när flera av doktoranderna går ut gemensamt. För henne känns det både 

oprofessionellt och obehagligt när de sedan behöver umgås på arbetstid. Vidare menar hon att 

det är svårt att frikoppla arbetstid från fritid, medarbetarna förblir fortfarande just kollegor.  

     Därefter övergår samtalet till svårigheterna med att hantera intresse och närmanden från 

män inom den tekniska miljön, när dessa inte är besvarade från kvinnornas sida. En informant 

berättar om en erfarenhet från en konferens där hon kände att hon inte hade någonstans att ta 

vägen när en annan konferensdeltagare tydligt visade sitt intresse under ett mingel. Hon 

tillägger följande om erfarenheten: ”Sometimes guys have a hard time to draw a professional 

line and say okay, this is a professional environment. I’m not on a girl’s hunt here.”  
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Ännu en av kvinnorna berättar om ett liknande minne, dock i studiemiljö:  

 

At the beginning when I started studying, I was meeting some course mates to study with, but 

then one started having other interests and was kind of hitting on me and... So basically I found 

myself without a study-group to study with. 

 

Hon sågs med andra ord inte som en ”könsneutral” studiekamrat av sina kursare (som var 

män), utan även utifrån genus, som sexuellt objekt. Då detta intresse inte var besvarat, 

upplevde informanten sig tvungen att avstå från att studera i grupp.  En av de andra 

informanterna menar att det inte alls är konstigt att intresse kan uppstå, när kvinnor och män 

befinner sig i närheten av varandra på samma avdelning, vilket också följer det 

heteronormativa synsättet i samhället. Denna uppfattning tyder på att informanterna inte 

reflekterar över att kanske inte alla är heterosexuella bland medarbetarna på avdelningen. 

Detta skapar en norm som både osynliggör och exkluderar homo- och bisexuella individer. 

     När jag frågar efter klädkoder och normer kring klädsel i den enskilda intervjun, berättar 

en av informanterna att hon drar sig för att klä sig i exempelvis korta kjolar när hon ska möta 

studenter för att undvika ”sexuella konnotationer”. På MST upplever hon däremot att hon kan 

klä sig som hon vill, något som bekräftas av de andra två informanterna. En av deltagarna 

menar att klädkoden i hennes hemland är mer ”konservativ” än här i Sverige och att det går att 

klä sig mer ledigt här. En tredje informant säger att om någon skulle klä sig ”totalt opassande” 

på något sätt, så skulle det säkert kommenteras eller noteras, men det är något som hittills inte 

har hänt på avdelningen. Det tycks alltså finnas en outtalad norm vad gäller lämplig klädsel på 

arbetsplatsen som medarbetarna behöver förhålla sig till.  

     Det inte säkert att de människor som en träffar inom ingenjörsvärlden begriper huruvida en 

”är ingenjör eller bara en sekreterare”, menar en informant i den enskilda intervjun. Hon 

tillägger att det finns saker för en kvinna som behöver tas i beaktande, exempelvis när det 

kommer till beteende men också klädsel på konferenser. Hon upplever att det är en välavvägd 

fråga att klä sig ”passande” utan att det övergår till vad hon uttrycker som ”slampigt”. Män 

har det lättare vad gäller dessa saker, enligt henne. En uppfattning som delas av (bland andra) 

Anna Wahl, då hon tar upp dilemmat mellan att se ut, bete sig och klä sig antingen alltför 

”kvinnligt” eller alltför ”manligt” inom arbetsrelaterade kontexter
73

. Hur informanten än gör, 

riskerar det ändå att bli fel.  
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     En av informanterna berättar i den enskilda intervjun att en del doktorander på avdelningen 

har en tendens att bete sig ”fräckt” (i form av skämt) gentemot kvinnor i det sociala 

umgänget. Något som andra (oavsett genus) likväl som hon själv låter passera obemärkt utan 

att kommentera eller säga ifrån. Snarare skrattar alla med, något som informanten menar beror 

på att hon (troligen även andra) vill undvika att skapa en obehaglig stämning eller förstöra 

relationen till kollegan. Det synsättet möjliggör för det oönskade beteendet att reproduceras 

och därmed upprätthållas, i och med att alla närvarande bekräftar både personen och 

budskapet i kommentaren eller det så kallade skämtet genom att skratta med. 

 

 

8.3 Ansvar och arbetsfördelning 

En del av arbetsfördelningen på MST sker genom scheman. Det första exemplet som tas upp 

är köksansvar, där hela personalen tilldelas specifika datum och tider då de ansvarar för olika 

arbetsmoment i köket. Det är tänkt att bidra till en rättvis uppdelning av ansvaret mellan 

medarbetarna. Initiativet till detta kommer inte från forskarna själva, utan från 

avdelningschefen. Då jag frågar huruvida alla följer schemat eller inte, svarar flera av 

informanterna nekande. Några av dem menar att bristen på ansvarstagande beror på 

”personlighet”. Sedan framkommer det att de personer som störs mest av smutsdisken (som 

andra struntar i) också blir de som får ta hand om hushållsarbetet. Jag frågar informanterna 

vilket genus dessa så kallade ”nyckelpersoner” har, vilket åter leder till uppfattningen att det 

handlar om personlighet, för att sedan kommenteras med att det troligen ändå är fler kvinnor 

än män som ser till att köket hålls rent och prydligt. Jag återknyter till den diskussionen även i 

de enskilda intervjuerna. På frågan om det finns oklara ansvarsområden som repetitivt görs av 

samma personer, får jag följande svar: 

 

For example hmm… well, some kitchen duties. If the responsible person and the backup are not 

around or in some vacation times, there is no specific responsible.  

 

Eftersom en del av köksansvaret förblir ofördelat inför kommande semestertider, lämnar det 

också öppet för ”genusslentrianer” bland medarbetarna
74

. Det vill säga att de själva kan välja 

om de vill eller inte vill ta ansvar för olika hushållsgöromål. En annan informant lyfter fram 

att avdelningen generellt inte är så bra på att fördela ansvar. Något som blir ännu mer 
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märkbart dels med den skeva genusfördelningen som finns där, dels genom att det 

förhållandevis är fler kvinnor än män som ”bryr sig”.  

     När jag undrar om det finns män som också känner sig besvärade över hur det ser ut i 

köket, får jag följande svar: ”Because they’re responsible… that’s why they are bothered.” På 

det svarar genast en av de andra deltagarna att det visst finns män som besväras, precis på 

samma sätt som kvinnorna. En annan informant inflikar att vissa personer bara inte lägger 

märke till oredan. Ytterligare en menar att män ibland inte kan se detaljer, särskilt som har 

med hushållsarbete att göra. Det nämns också att en del av männen (de seniora forskarna) 

kanske inte håller rent efter sig på grund av hög arbetsbelastning och tidsbrist. En av 

fokusgruppens deltagare säger:  

 

They don’t do it because of some important work, but I think it’s also the case that they don’t 

see. I mean that they don’t really see.  

 

Flera av deltagarna i fokusgruppen uppmärksammar att en del av männen på MST av olika 

anledningar väljer att inte ”se” vilka hushållsuppgifter som de behöver ansvara för. Jag tolkar 

det snarare som att det rör sig om ett ömsesidigt genusgörande, där somliga män låter bli att 

utföra vad de anser vara tidsödande och därmed hindrar dem ifrån att utföra deras ”riktiga” 

arbetsuppgifter. En del av kvinnorna å andra sidan gör mer än sin beskärda del av 

köksansvaret, då de är samhälleligt socialiserade till att uppfatta dessa göromål som sina. Det 

är något som relaterar till West & Zimmermans diskussion om hur arbetsfördelningen vad 

gäller hem och barn på ett närmast slentrianmässigt sätt anses vara kvinnors lott oavsett om de 

förvärvsarbetar eller inte.
75

 Vilket West & Zimmerman genom Berk betonar uppfattas som en 

”rättvis” lösning för alla parter. Denna lösning innebär att uppgifterna som kvinnorna tar sig 

an blir i samma veva normerande och därigenom genusgörande. Detta resulterar i att det ofta 

är samma personer (kvinnor) som i sin tur tar på sig även männens ansvar och på så vis 

reproducerar problemet. Därmed bidrar de också till att bevara den traditionella 

genusordningen vad gäller hushållsarbete. Vidare säger samma informant: “Maybe it’s a bit 

mixed up with you know in private life and like professional pride, environments.” 

Informanten beskriver här att de som inte gör köksarbetet (oftast männen), låter bli för att de 

har en yrkesmässig stolthet att tänka på när de befinner sig i arbetsrelaterade miljöer i 
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jämförelse med det privata. Detta antagande bidrar till att skapa en acceptans för varför en del 

av männen väljer bort dessa göromål. Samtidigt nedvärderar informanten sig själv genom att 

inte se sig själv som lika viktig som männen. Trots att det inte uttrycks explicit att kvinnor ska 

utföra köksarbetet, är det ändå ofta de som gör det i slutändan. Som en av informanterna 

beskriver: ”They don’t expect the girls to do it, but they don’t care… about doing it.” 

Arbetsuppgifterna i köket tycks vara könsmärkta för medarbetarna på MST. Enligt Anna 

Wahl & Sophie Linghag beskriver begreppet ”könsmärkning” hur en tänker kring 

fördelningen av arbetsuppgifter som ”manliga” respektive ”kvinnliga”. Därtill hävdar de att 

olika göromål laddas med olika värderingar beroende på vilket genus dessa förknippas med. 

Dessa olika värden medför i sin tur skillnader vad gäller status inte enbart för själva 

uppgiften, utan även för personen som utför den.
76

 Den här könsmärkningen kan om än 

omedvetet ligga bakom varför vissa individer låter bli att utföra arbetsuppgifterna, medan 

andra utför dessa mer eller mindre rutinmässigt.  

     På min fråga om vilka saker som skulle behöva förändras för att öka kvinnors 

välbefinnande på MST svarar en av informanterna i fokusgruppen något generat: ”We have a 

situation”. Efter lite uppmuntran från min sida fortsätter samtalet till att MSTs toaletter 

återkommande är ofräscha, ”hemska och smutsiga”. Det nämns att även några män på 

avdelningen uttryckligen stör sig på de dåliga förhållandena inne i WC-utrymmena. Det tycks 

finnas en konsensus bland informanterna kring att en del män på avdelningen struntar i att 

hålla rent efter sig själva, vilket visar på bristande respekt och hänsyn gentemot 

nästkommande toalettbesökare. Sedan intervjuerna gjordes har en ny lösning på problemet 

prövats, nämligen införandet av en så kallad ”sitt-toalett”. Det innebär att toaletten bara får 

användas av sittande toalettbesökare. Flera av informanterna har uttalat sig positivt om 

initiativet. Om lösningen ska bli långvarig, förutsätter det att alla på avdelningen respekterar 

uppmaningen.  

     Det finns ansvar som fördelas månadsvis, beskriver en av informanterna i den enskilda 

intervjun. Jag frågar om städning ingår i det ansvaret men får veta att det är självvalt. En del 

uppgifter som delas ut på mötena är ”frivilliga”, det vill säga saker som doktoranderna själva 

kan välja att ansvara för. Vidare menar informanten att hon allt för ofta tar på sig sådana 

uppgifter när det inte finns några ”frivilliga”. 
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En annan informant formulerar det såhär: ”You just do it because you want to get it off the 

agenda and you don’t want to talk about it another time.” 

     Ansvaret för undervisning, maskiner och verktyg fördelas genom både rullande scheman 

och genom att personer frivilligt tar sig an en arbetsuppgift. Denna arbetsfördelning uppfattas 

inte som alltigenom likvärdig av alla informanter. En av kvinnorna ställer följande fråga till 

de andra deltagarna:  

 

One other question I want to know, do you have the feeling that girls are put more on teaching 

task than machine responsibilities?  

 

Som det framgår av citatet har informanten en uppfattning av att fördelningen möjligen inte 

sker på ett alltigenom jämställt sätt. Eftersom en del av arbetsuppgifterna utförs på frivillig 

basis, ställer det hinder i vägen för doktoranderna att kunna bedöma hur ofta en arbetsuppgift 

utförs av kvinnor. Därmed blir det också svårt att avgöra huruvida känslan av ”skevhet” i 

genusfördelningen är berättigad eller om den kan avfärdas. Jag undrar om det handlar om 

implicita förväntningar att kvinnorna ska sköta undervisningen. Flera av informanterna svarar 

bestämt ja. Kvinnorna beskriver hur alla generellt blir tillfrågade, men att kvinnorna ändå blir 

de som till slut självmant ställer upp. Eftersom de ofta tar på sig det ansvaret finns det också 

risk för att de som delegerar uppgifterna till slut förväntar sig att just kvinnorna ska göra dessa 

saker, resonerar en av informanterna.   Det finns en uppfattning bland informanterna om att 

kvinnor bryr sig mer eller är mer empatiska än män och därför är mer lämpade för 

undervisning. En av dem formulerar det så här: ”One thing with the teaching is that in general 

girls care more, and to do good teaching you have to care.” Wajcman skisserar hur 

egenskapen “omhändertagande” i vissa samhällen förknippas med en traditionell typ av 

femininitet, vilket i sin tur har kommit att naturaliseras till att uppfattas som en ”sann” essens 

av vad femininitet innebär. Detta trots att föreställningarna egentligen bygger på kulturella 

värderingar av olika egenskaper beroende på genus och som Wajcman vidare betonar, även 

bör ses som föränderliga över tid och rum. Egenskaper som förknippats med män har 

konsekvent värderats högre medan egenskaper som kopplats ihop med kvinnor har fått ett 

lägre värde. Inom en historisk kontext har dessa egenskaper bedömts med hjälp av 

dikotomier, (så kallade motsatspar) som exempelvis kultur/natur, eller hjärna/hjärta. Den 

senare kategorin har enligt Wajcman förknippats med kvinnor och femininitet med syftet för 
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män att förtrycka kvinnor.
 77

 En annan av fokusgruppens deltagare säger att hon inte tror att 

det behöver handla om en skevhet vad gäller genusurval, utan att det kanske rätt och slätt bara 

handlar om att de som väljs till att bedriva undervisning ska vara sådana som bryr sig om 

studenterna. 

     Diskussionen går därefter in på huruvida männen har allt maskinansvar eller inte. Medan 

kvinnorna har fått ansvara för undervisningen, har endast ett fåtal av männen haft det 

ansvaret. En del av detta förklaras av informanterna med att maskin- och verktygsansvaret 

redan fördelats under förflutna år på avdelningen och att det sedan bara (slentrianmässigt) 

fortsatt på samma vis. Detta trots att genusfördelningen numera ser annorlunda ut. 

Rotationssystemet gör att nästkommande på listan får ta över ansvaret för verktygen, enligt en 

av informanterna. Det känns inte som att någon medvetet frångår listan och istället väljer vem 

nästa person ska vara, säger en annan informant. Det är dock flera som inte förefaller vara helt 

övertygade om att systemet är rättvist. Någon menar att det kan handla om undermedvetna 

val. Val som icke desto mindre kan bidra till att skapa skevheter i fördelningen av 

arbetsuppgifterna. 

 

 

8.4 Normerande ergonomi 

Utformningen av ergonomin i kontorsutrymmena kan påverkas av medarbetarna själva i viss 

mån eftersom alla kan välja vad de vill ha vad gäller exempelvis skrivbord och kontorsstolar. 

Medarbetarna får besök av en ergonom varje till vartannat år för rådgivning. Jag frågar 

kvinnorna ifall de upplever att tekniska föremål är ergonomiskt anpassade efter deras behov. 

Det som huvudsakligen tas upp berör främst laboratoriemiljöer, men liknande ergonomiska 

problem förekommer även i andra teknikrelaterade kontexter, såsom på konferenser. 

Informanterna från MST beskriver hur de i många situationer har haft svårt att nå saker, 

eftersom de tydligt varit anpassade efter män och deras förutsättningar. En av informanterna 

säger följande: ”Even I still can’t reach the projector.” En annan deltagare beskriver att det 

leder till problem att vara så kort som hon är med tanke på att inredningen är anpassad efter 

människor som är mycket längre än hon.  
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Samma slags problem finns även i labbmiljön menar hon och fortsätter: 

 

Oh definitely, yes! The tools and equipment in the lab, well… some of it, like the chemistry 

benches are too high and there are big heavy bottles of chemicals placed on high shelves.   

 

Därmed tycks det förhålla sig på ett annat sätt i övriga gemensamma utrymmen, såsom 

labbsalar, et cetera än vad det gör i kontorsutrymmen. Utifrån citaten ovan är det lätt att förstå 

att det finns viss frustration bland informanterna över att kvinnor generellt sett saknar 

likvärdiga möjligheter att röra sig och obehindrat kunna nå och använda föremål på samma 

sätt som längre individer (främst män) kan göra. Detta blir inte enbart en fråga om ojämlika 

villkor för kvinnor i förhållande till män, utan också en fråga om funktionalitet. Den 

”ojämlika” ergonomin drabbar inte enbart kvinnor, utan även individer som är mer kortväxta 

än vad den nuvarande normen tycks vara på KTH oberoende av genus. Vidare berör 

problemet även personer med funktionsvariationer (även kallat funktionshinder).
78

 En av 

informanterna berättar i den enskilda intervjun att hon upplever att det förekommer generella 

föreställningar kopplade till traditionella definitioner av genus när det gäller exempelvis 

”tunga lyft”. Wajcman beskriver nedan hur fysisk styrka länge har ansetts vara nödvändig för 

att arbeta inom industri och med teknik. 

 

There is nothing natural about units of work. Whether it is hay bales or 50-kilo bags of cement 

or plaster, they are political in their design. Capitalists and workers have a political interest in 

the design of work processes. Employers prefer workers to use their brawn when it leads to 

more efficiency and lower production costs. Male workers use their bodily and technical 

effectivity to design machinery and work tasks so as to constitute themselves as the capable 

workers and women as inadequate.
79

 

 

Därigenom är det inte särskilt förvånansvärt att labbutrymmen på MST (och troligen även 

inom hela KTH) ser ut som de gör. Höga hyllor och bord, högt placerade förvaringskärl, 

tunga redskap och stora volymer på olika slags förpackningar, kan tydligt sammanlänkas med 
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ovan nämnda historiska kontext. Att vissa aspekter av inredningen inom dessa utrymmen ser 

ut som det alltid har gjort, reproducerar en viss typ av mansideal (den fysiskt starka, händige 

mannen) på ett oreflekterat sätt samtidigt som det befäster mäns makt generellt.  

     I artikeln ”Vithetens fenomenologi” (2010) resonerar Sara Ahmed kring hur vissa rum kan 

sägas vara ”orienterade” kring vita kroppar, något som gör att deras närvaro tycks vara helt 

naturlig. Det förefaller som om män (likt vita kroppar) tar labbutrymmena i besittning så till 

den grad att både rummen och institutionen (ut)”formas” efter dem.
80

 Som en följd av detta 

hamnar kvinnor i en avvikarposition, deras närvaro i rummen blir inte lika självklar. Rummet 

i sig utgör ett hinder i vägen mot deras fria rörlighet. 

 

 

8.5 Egna initiativ, inflytande och beslutsfattande 

Informanterna berättar att det i början av varje hösttermin hålls en kick-off för medarbetarna 

på MST. Kick-offen syftar till att skapa och förbättra sammanhållningen inom gruppen 

genom olika lekar och gruppaktiviteteter (så kallade ”team-building exercises”). 

Doktoranderna får föreslå olika aktiviter som ska genomföras under kick-offen, därefter sker 

en ”demokratisk” omröstning. Så här beskriver en av informanterna förfarandet:  

 

We usually have some sort of voting before we do them so everyone gets some saying, which of 

course end up that we are doing more male stuff because all the males vote for something and 

all the girls want something else. I mean, I don’t know… The guys always win, obviously.  

 

Det som informanten säger kan tyda på en ambivalent inställning bland kvinnorna på 

avdelningen vad gäller röstningsförfarandet. Jag uppfattar att deras besvikelse inte enbart 

beror på att det för det mesta är männens förslag som förverkligas, utan även på hur 

omröstningen är utformad och därigenom missgynnar kvinnorna. Av det som informanten 

berättat står det klart att kvinnornas förslag allt som oftast väljs bort vilket resulterar i att 

aktiviteterna nästan uteslutande är på männens villkor. Det kan tyda på att vissa slags 

aktiviteter väljs bort av män på MST på grund av att de uppfattas falla under beteckningen 

”mjuka värden”. Utifrån West & Zimmerman kan en handling eller beteende associeras till ett 

specifikt genus (i detta fall till kvinnor). Därmed blir förslag som kommer från informanterna 

laddade med ett visst värde som motiverar majoriteten av männen till att många gånger 
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oreflekterat avfärda förslagen.
81

 Genom att istället utforma kick-offen vartannat år enligt 

männens förslag och vartannat år efter vad kvinnor har föreslagit, skulle informanterna känna 

att de har inflytande, deras numerära underläge till trots.  

     Vidare frågar jag informanterna om vilka möjligheter det finns för dem att komma med 

egna förslag som syftar till att skapa förändringar sett ur ett jämställdhetsperspektiv. Istället 

för att besvara frågan nämner de att flera doktorander för närvarande håller på att bygga upp 

ett nätverk enbart till för kvinnor inom EE-skolan på KTH, på förslag från en 

forskarstuderande från en annan avdelning. Nätverket beskrivs i grova drag som ett forum för 

socialt kontaktskapande för att kvinnorna inom EE-skolan lättare ska kunna lära känna flera 

andra inom liknande ämnesområden. Deltagarna betonar att idén också stöds av skolan, vilket 

gör att de potentiellt även kan komma att få viss ekonomisk hjälp med att finansiera luncher, 

möten och liknande.  

     I fokusgruppen poängterar en av deltagarna dock att nätverkandet inte är till för att leta 

efter fel eller komma med kritik. Informanten formulerar det såhär:  

 

Yeah! It’s not meant to point out negative points or to discuss about negative points. It’s meant 

to be a positive thing, a positive network just to help us to network and get to know the other 

girls.  

 

Det tycks vara väldigt viktigt för flera i fokusgruppen att framhålla vad nätverket inte ska 

fokusera på, nämligen negativa saker, underförstått genus- och jämställdhetsproblem. Jag får 

uppfattningen att doktoranderna är väldigt måna om att nätverket inte ska framstå som 

konspiratoriskt eller problemorienterat. Som Wahl & Linghag beskriver är kvinnor ofta väldig 

kluvna i den mansdominerade, tekniska kulturen till att ta upp jämställdhetsfrågor samt 

organisera sig kring dessa. Det kan sägas bero på att doktoranderna orienterar sig mot den 

grupp som de är i beroendeställning till och som är högre upp i hierarkin inom institutionen, 

det vill säga män. Wahl & Linghag kallar det fenomenet för ”heterosocialitet”, vilket innebär 

att en person känner gemenskap med någon av motsatt kön istället för sitt eget. Vidare menar 

författarna att män oftare orienterar sig mot andra män som har makt, vilket de benämner som 

”homosocialitet”.
82

 Detta för mina tankar vidare till ett problem som Anna Wahl 

uppmärksammat i sin artikel ”Molnet – att föreläsa om feministisk forskning” (1996). 
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Nämligen att deltagare oberoende av genus på hennes föreläsningar ofta associerar begreppet 

feminism med negativt laddade föreställningar om vad begreppet innebär, exempelvis 

”problemskapande”, ”kvinnodominans” och ”aggressivitet”.
83

 Jag kopplar ihop 

informanternas uteblivna svar på min fråga (se andra stycket på sida 35) med att de i viss mån 

har liknande uppfattning som beskrivet ovan.   

     En av informanterna anser att idén med ett nätverk är bra, men bara i den mån det finns 

möjlighet att ta hjälp av kvinnor i högre positioner än de själva. De skulle, som jag uppfattar 

det behöva någon som vet vilka svårigheter som finns inom den tekniska miljön och höra hur 

dessa kvinnor har navigerat kring dessa. 

     Diskussionen går därefter in på doktorandernas möjligheter till inflytande. En av 

informanterna beskriver situationen såhär:  

 

We don’t take decisions in the Tuesday meetings. We discuss about things and we don’t vote 

for example, so I mean in the end decisions are taken generally by the seniors who are all male. 

I just think that’s a little bit what usually happens.  

 

Bland de övriga informanterna tror en att de seniora forskarna försöker ta med doktorandernas 

åsikter i beaktande, åtminstone ibland. Det är något som upplevs vara aningen motsägelsefullt 

av den första informanten, eftersom hon menar att de tillfrågas vissa gånger men andra gånger 

inte. En av deltagarna menar att de (kvinnorna) har en känsla av att besluten emellanåt redan 

är avgjorda trots att de ges diskussionsmöjlighet. Någon inflikar att de oftast bara får avgöra 

”oviktiga saker”. Av dessa kommentarer uppfattar jag att informanterna i viss mån inte känner 

att de blir inkluderade i en del avgöranden som de egentligen skulle vilja vara med och 

besluta om. Flera av kvinnorna menar att ledningen inte velat tillfråga dem (implicit 

doktoranderna) om deras åsikter eller önskemål av oro för att de kanske skulle komma med 

för stora och kostsamma förslag. De tar upp (den pågående) ombyggnationen på MST som ett 

sådant exempel. 

     En informant lyfter under den enskilda intervjun fram att hon inte upplever att 

beslutsfattandet på mötena sker på ett alltigenom rättvist sätt. Detta eftersom inte alla 

medarbetare deltar (av olika anledningar), vilket leder till att de inte får vara med och säga sin 

mening eller delge sina åsikter. Hon menar att det framförallt är de seniora personerna som 

har bestämmanderätt. 
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En annan av informanterna håller med och tillägger: 

 

The cultural variety in the seniors, as you said, is not good. So the decisions are necessarily 

taken by a non-diverse set of people that are male North-European seniors. There is also a 

tendency, at all levels, of Swedish professors to talk more to each other and to work out 

decisions in private conversations that don't involve, for example, even other professors that 

could be concerned with the topic. 

 

I och med att den aspekten av beslutsfattandet tas upp, kan det tyda på att exkluderingen av 

icke-etniskt svenska seniora forskare skapar obehag bland de internationella doktoranderna, 

eftersom de upplever att de befinner sig i en liknande position. Handlingsmönstret som dessa 

etniskt-svenska professorer tillämpar, kan kopplas till Ahmeds diskussion om normerande 

vithet.
84

 Ahmed argumenterar för att vithet kan liknas vid en vana, eftersom en sällan 

reflekterar över den, vilket resulterar i att den passerar obemärkt. Jag hävdar utifrån Ahmeds 

resonemang att professorerna många gånger på ett oreflekterat sätt troligen upplever att 

beslutsfattande går smidigare och upplevs därför som mer ”naturligt” med landsmän som 

exempelvis delar kulturell bakgrund, tanke- och uttryckssätt. Något som bidrar till att de söker 

sig till ”likasinnade” att diskutera och fatta beslut tillsammans med. 

     Informanterna säger sig till stor del vara bekväma med att prata i olika sociala situationer 

på MST. En av informanterna menar dock att det emellanåt känns meningslöst att prata på 

möten för det hon säger ”gör inte någon skillnad”. Som jag uppfattar det, menar informanten 

att hon inte kan ”påverka” och utan möjlighet till något slags inflytande blir pratet bara 

tomma ord. Hon antyder att det stora antalet människor i gruppen kan vara en bidragande 

orsak till problemet.  

     Jag ställer en följdfråga som berör huruvida informanten känt sig utanför eller förbisedd på 

grund av skillnader såsom exempelvis genus eller etnicitet. En informant svarar att det händer 

att andra inte lyssnar på hennes förslag på möten, vilket uttrycks såhär: ”I said something. I 

put up an initiative once, it was ignored and after two weeks someone else said the same 

thing.” Informanten menar att frågan blev öppen för diskussion först när det hela kom från 

någon annan, något som hänt vid flera tillfällen. Hon vet inte med säkerhet om det beror på 

genus eller om det beror på att den andra personen står närmre avdelningschefen. Jag 

uppfattar det som att andra trots allt hör vad hon har att säga, i och med att frågan åter 
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kommer på tapeten på ett senare möte. Det hon har att säga tas dock inte beaktande, utan det 

fordras att någon med större kredibilitet eller inflytande upprepar vad hon sagt för att 

argumentet eller åsikten ska ha någon verkan.  Jag själv har varit vittne till att en kvinnas 

förslag omgående avfärdats vid två observationstillfällen på MST. Likaså har jag lagt märke 

till att samma förslag genom annat ordval åter tagits upp (dock av en man), med resultatet att 

det därpå accepterats av mötesdeltagarna. I och med att någon annan ”adopterar” frågan 

utesluts personen dels från att få sin röst hörd, dels från möjligheten till erkännande från både 

ledning och övriga doktorander. Däremot har jag inte fått intrycket av att mäns förslag har 

avfärdats på samma sätt. Deras idéer diskuterades och övervägdes utan att ordet genast togs 

ifrån dem. Den största skillnaden som jag upplevde var tidsaspekten, det vill säga att tiden 

som doktorandmän hade till sitt förfogande att presentera sina förslag var längre än vad 

kvinnorna hade innan andra tog över.      

     Det krävs ”starka personligheter” inom den tekniska miljön för att kvinnorna ska kunna 

göra sig hörda inom olika sociala sammanhang, säger en av deltagarna. Varpå en annan säger 

att alla kvinnorna tycks vara väldigt pratsamma på MST, kanske att de rentav är ”mer aktiva 

än männen” trots att de är färre. Informanten tycks dela en vanligt förekommande 

föreställning om att kvinnor pratar mer, hörs mer och att de är mer livliga än vad män är, 

något som även beskrivs av Wahl.
85

 Utan att den faktiska tidsåtgången mäts (hur länge 

kvinnor pratar), är det svårt att avgöra om de pratar mindre, lika mycket eller mer än vad män 

gör. Det faktum att kvinnorna på MST är i minoritet talar dock emot informantens 

uppfattning. Även om kvinnorna visar framfötterna, har det (hittills) ändå inte skett några 

bråk eller ”dramatiska situationer” kvinnorna emellan, vilket det enligt en av informanterna 

kan inträffa när det är många kvinnor i samma grupp. Detta får genast medhåll av flera andra 

deltagare. Ett resultat av att vara i minoritet blir att ens handlingar och förehavanden syns mer 

än vad som kan sägas om majoriteten enligt Wahl, i något som hon kallar för 

”kontrasteffekten”. Wahl uttrycker det på följande sätt: 

 

[…] kontrasteffekten, innebär att närvaron av några i minoritet, kvinnor, gör majoriteten, 

männen, mer medvetna om vad de har gemensamt på samma gång som detta gemensamma 

hotas. Effekten blir att skillnader mellan majoriteten och minoriteten tenderar att överdrivas.
86
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Detta beskrivs ofta med polariteter som att kvinnor pratar mycket medan män är tysta, 

kvinnor bråkar (med varandra) medan män kommer överrens (med varandra). 

     Två av informanterna i de enskilda intervjuerna upplever att de behöver bete sig på ett 

visst sätt i sociala situationer genom anpassning eller förhandling. En av dem lyfter fram att 

en känslomässig framtoning hos kvinnor resulterar i (negativa) kommentarer från 

medarbetarna. Den andra informanten betonar att vissa uttryckssätt resulterar i att hon inte blir 

tagen på allvar, exempelvis om hon skulle låta upprörd eller osäker. För att hennes förslag, 

ståndpunkt eller åsikt ska tas i beaktande, fordras att hon framför dessa på ett annat, mer 

sakligt sätt. Hon tillägger sedan:  

 

If you say ‘I feel like this should be like this’, then you sound doubtful and you are not come 

across as someone who knows what you’re doing. I guess people don’t trust that or doubts […] 

and then I was reading an article recently that women do this a lot more than men do  and 

women doubt themselves a lot more than men do.  

 

Informanten i ovanstående blockcitat menar att hon upplever umgänget i andra sociala 

kontexter och relationer som olikt det professionella. Det förefaller som att ordvalet har 

tämligen stor betydelse i professionella sammanhang. Om en låter osäker eller tvekande (som 

i blockcitatet ovan), då riskerar ens förslag att inte tas på allvar av ledning och kollegor. 

Medan kvinnor i privata sammanhang förväntas vara ödmjuka, omhändertagande och lyhörda, 

uppfattas dessa egenskaper på motsatt sätt i professionella kontexter.  

     Wahl & Linghag uppmärksammar att kvinnor i mansdominerade, tekniska miljöer med 

tiden anammar mäns sätt att prata. De uppträder sakligt och på ett rättframt sätt samt ger 

sällan uttryck för sina känslor i professionella sammanhang. Det präglar deras sätt att vara och 

de blir så småningom vad Wahl & Linghag benämner som ”tekniktjejer”
87

. Danielsson 

uppmärksammar något liknande, nämligen att kvinnor som studerar fysik inte identifierar sig 

med den ”traditionella” kvinnorollen och benämner det som ”Science Student Femininities”
88

. 

Hon utvecklar det såhär: 

 

As discussed earlier […], such a positioning as a non-participant in traditional femininity is 

well-documented in earlier research, which has shown that women within science and 
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technology often construct them themselves as ‘one of the boys’ in order to be able to position 

themselves as scientists/engineers.
89

 

 

Utifrån diskussionen ovan går det att konstatera att kvinnor vill framstå som mindre 

”feminina” i sin framtoning (än vad den samhälleliga bilden av kvinnor är) i sin önskan om att 

bättre smälta in i den mansdominerade miljön. 

     Under de enskilda intervjuerna berättar två av informanterna att kvinnor ofta blir avbrutna 

av män i sociala kontexter, såsom möten eller diskussioner. En av informanterna formulerar 

det såhär: 

 

I think women have a harder time to interrupt and I think definitely women are much more often 

interrupted. […] You only have male seniors so I think it also happens that seniors interrupt 

PhD-students more than maybe the other way around, so then obviously it’s automatically more 

men than women, but I think men interrupt more. 

 

     En av informanterna uttryckte på slutet av den enskilda intervjun att det varit en ”lyx” att 

jag varit där (med anledning av mitt uppsatsarbete på MST). Hon menade att de (kvinnorna) 

annars skulle ha fortsatt sina liv och sina forskningsarbeten som vanligt, utan att närmare 

reflektera över eller ta tag i frågor kring jämställdhet, även om det emellanåt dök upp 

situationer i den sociala samvaron som skapade ambivalens eller som efterlämnade spår 

(känslor) av oförklarligt obehag bland kvinnorna på MST.  

 

Hon uttrycker det på följande sätt: “I feel that sometimes actually and I hmm… were sitting 

and discussing together but I’m not being considered or asked for an opinion”. Vidare säger 

hon: “You don’t think twice about it, it’s like a feeling you have”. Flera av informanterna 

uppfattar att det är tillåtet för alla att ta upp saker på mötena, men att det inte är säkert att det 

ger något resultat. En av dem berättar att somliga skrattar åt saker som sägs på mötena, vilket 

skapar obehag. Hon beskriver det i följande ordalag: 

 

Some seniors are joking around, sometimes making people feel uncomfortable about what they 

just brought up. As if it was something stupid to bring up or something that is obviously fun to 

joke about because ‘it’s just a joke’. That’s something I don’t like. 
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Det som beskrivs här talar för att det förekommer situationer då vissa personer använder sig 

av skämt och därigenom tar udden av det som sägs. Det lättar inte bara upp stämningen utan 

riskerar att bli en form av maktutövning mot den som det skrattas åt. Det är just den typen av 

obehagskänslor som blir viktiga att uppmärksamma och reflektera över, eftersom de 

emellanåt döljer negativa attityder (i form av maktaxlar som exempelvis kön) mellan raderna. 

Implicita och subtila signaler är ofta flyktiga och svåra att få fatt på. Det i sin tur kan leda till 

att de inte uppmärksammas, hanteras eller synliggörs. Ahmed diskuterar hur ”icke-vita 

kroppar” utifrån ett fenomenologiskt perspektiv ses som avvikande utifrån vithetsnormen
90

. 

På samma sätt går det att hävda att ett visst genus kan uppfattas som ”avvikande” inom den 

tekniska kontexten där män utgör normen. De som inte hör till normen riskerar enligt Ahmed 

att osynliggöras eftersom de inte anses vara hemmahörande i rummet och kontexten. 

Känslorna av obehag som framgår av citatet: “You don’t think twice about it, it’s like a 

feeling you have”, kan ses som ett resultat av den typen av osynliggörande och exkluderande 

som informanterna emellanåt utsätts för. 

 

 

8.6 Ledarskap, makt och motstånd 

Flera av informanterna påpekar att det saknas professorer som är kvinnor på skolan för 

elektro- och systemteknik. Precis som det ser ut på ledande poster inom företag, är det fåtal 

kvinnor på den högsta nivån även inom akademin. Det finns en kvinna i styrelsen för 

doktorandutbildningen, menar en av informanterna. Hennes påstående dementeras genast av 

en annan deltagare som betonar att den nämnda kvinnan hör till administrationen och därmed 

inte sitter i någon beslutsfattande position.  Kopplingen mellan administrationens roll och 

avsaknaden av möjlighet till beslutsfattande pekar på att den delen av organisationen inte har 

någon auktoritativ (reell) makt. Snarare fyller den andra funktioner såsom exempelvis service 

och pappersexercis. 

     Därefter övergår samtalet till rekryteringen av nya professorer, något som alla deltagare i 

fokusgruppen tycks intressera sig för. En av informanterna säger: “I think they generally try 

to hire more women […] I mean they are trying to increase the amount.” Flera menar att det 

talats om att försöka ta in en kvinna som ny fakultetsmedlem till avdelningen.  KTHs 

handlingsplan för jämställdhet, mångfald och likaberättigande (JML) fokuserar på en 

kvantitativ ökning av kvinnor. Det skulle innebära ett sätt för de olika fakulteterna att jämna 
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ut den mer eller mindre skeva fördelningen mellan kvinnor och män, särskilt på högre 

befattningar. Enligt en av deltagarna gör ytterligare två eller tre kvinnor ingen reell skillnad. 

Att öka antalet kvinnor ser bra ut på papperet, men uppfattas varken göra till eller från, något 

som också diskuteras av Wahl & Linghags informanter.
91

 Det finns en uppfattning om att 

valet av nya professorer delvis berott på att de rekryterats bland befintliga personer på 

avdelningen för att det upplevs göra processen mer smidig, istället för att söka externt i större 

omfattning. En annan informant betonar att det troligen redan skulle finnas en professor som 

var kvinna ifall de seniora forskarna verkligen skulle vilja det. I och med att den största 

andelen av medarbetarna är män, är det inte så förvånansvärt om kandidaterna närmast 

uteslutande utgörs av män. Rekryteringsunderlaget återspeglar med stor sannolikhet hur det 

ser ut på andra tekniska organisationer utanför KTH. Urvalsprocessen påverkas av hur de 

rekryteringsansvariga avgör kandidaternas lämplighet till de högre tjänsterna enligt Wahl. Om 

män är i majoritet inom ledningen, skapar det tolkningsföreträde för deras synsätt, värderingar 

och beteende. Kvinnor missgynnas således av att de ofta upplevs som avvikande från normen 

i mansdominerade miljöer.
92

 Jag drar paralleller mellan Wahls resonemang och det som 

framkommer av Isabella Arningsmarks beskrivning av rekryteringsprocessen inom IT-

konsultföretaget Netlight i sin masteruppsats (2014).
93

 Arningsmark konstaterar att anställda 

på IT-företaget som ansvarar för rekryteringen i den andra urvalsprocessen är tämligen 

omedvetna om och saknar kunskaper i hur frågor inom jämställdhet och likaberättigande 

bidrar till att påverka rekryteringen. Detta trots att företaget har ökad jämställdhet som 

målsättning, vilket framgår av uppsatsens undertitel.   

     Ytterligare en aspekt av karriären är möjligheten till att kombinera den med 

familjebildande och barnafödande. En av informanterna frågar de övriga deltagarna i 

fokusgruppen om de själva skulle kunna tänka sig att bli professorer, något som de andra först 

uppfattar som en retorisk och rentav komisk fråga. När frågan upprepas svarar dock någon att 

”professorskapet” vanligen innebär avvikande arbetstider och resor till EU-projektmöten. 

Informanterna föreställer sig vidare att professorer behöver ansvara för viss administration (en 

byråkratisk aspekt). Därutöver tillkommer oregelbundna arbetstider, något som tyder på 

återkommande krockar mellan arbete och privatliv.  
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     En av farhågorna är att dessa oregelbundna arbetstider och återkommande resor riskerar att 

inskränka på de framtida möjligheterna till ett familjeliv och barn. Både karriär och familj 

kräver stort ansvar, engagemang och mycket tid i anspråk. Vidare anser informanterna att 

kombinationen karriär och familj förutsätter att ens partner också ställer upp. Det fordrar dock 

att partnern är villig att stötta kvinnan och är tillräckligt flexibel för att hitta lösningar för att 

möjliggöra hennes karriär. En annan informant föreställer sig att familjeansvaret i förväg kan 

delas upp mellan föräldrarna och därmed underlätta i vardagen. I en av de enskilda 

intervjuerna säger en av informanterna att kvinnor kan ha en karriär om deras partner är villig 

att ta ansvar för familjelivet.  Jag uppfattar att det hon egentligen syftar på är att kvinnors 

karriär är avhängigt av att ansvaret delas likvärdigt mellan en själv och partnern. Därutöver 

anser jag i enighet med Wahl & Linghags resonemang att det fordras att organisationen (i 

detta fall KTH) införlivar och stödjer större flexibilitet vad gäller arbetstider för ledning, 

såsom chefer (här även professorer).
94

 I MSTs fall handlar det om att se till att professorerna 

själva föregår med ett ”gott” exempel genom att de schemalägger kortare arbetsdagar på 

regelbunden basis. Något som även kan alterneras med möjligheten att arbeta hemifrån. Dessa 

åtgärder kan på sikt förändra avdelningskulturen och tillföra en mer tillåtande attityd oavsett 

genus. Däremot när det kommer till EU-projektmöten eller till internationella konferenser, har 

KTH troligen svårare att påverka längden på mötena och arbetsdagarna.  

     På frågan om hur kvinnorna anser att de uppfattas i den teknikorienterade miljön svarar en 

informant att hon utanför MST inte alltid känner sig tagen på allvar av män i arbetsrelaterade 

sammanhang. Enligt en annan deltagare är det inte lika viktigt att bli tagen på allvar nu som 

det är senare när en väl har påbörjat sin karriär. Hon säger såhär om framtiden: “The problems 

will start when we need to try to get into positions where you have to have power and express 

power.” Jag uppfattar resonemanget som delvis bristfälligt eftersom informanten inte tar i 

beaktande att doktorandstudier redan kan ses som ett första steg inom karriären. Förvisso 

hårdnar ”kampen” för karriären längre fram, men doktorander behöver ta för sig och 

synliggöra sin forskning redan under utbildningens gång. Den typen av inställning 

(genusgörande) som informanten omedvetet anammar, riskerar att bli vad Ganetz kallar för 

”genusslentrian” genom upprepade handlingar som motsvarar föreställningar om hur kvinnor 

bör eller inte bör agera för att passa in i rådande genusnormer
95

. Mellström går ett steg längre 
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och hävdar att ”ledaregenskaper” är nödvändiga för samtida ingenjörer
96

. I och med att 

kvinnor vanligtvis inte är uppfostrade till att leda och ”ta för sig”, leder det till att de framstår 

som om de var ”bristfälliga” gentemot män som i kontrast upplevs ha en ”naturlig” fallenhet 

för att leda. Kravet på att kunna leda som ställs för ingenjörskapet utgår från de 

förutsättningar som män har. De har formats både av sin uppfostran och av samhället till att i 

mycket större utsträckning motsvara just dessa (krav) än vad kvinnor gör. För att 

förutsättningarna ska vara likvärdiga oavsett genus, fordras det att förväntningarna på 

ingenjörsrollen förändras. 

     En av informanterna lyfter fram att HR-avdelningen visar intresse för jämställdhetsfrågor. 

Samtidigt understryker hon att de egentligen inte har makt att fatta några större beslut i 

realiteten, i och med att de sitter på administrativa poster. Jag märker viss frustration hos 

informanten över det orimliga i situationen. Utan samverkan eller stöd från den övriga 

(undervisande) delen av organisationen, blir det svårt för HR att aktivt driva 

jämställdhetsarbetet framåt. Det är viktigt att företagsledning och nyckelpersoner stöttar 

arbetet för jämställdhet och likaberättigande, argumenterar Arningsmark (i likhet med flera 

andra forskare), då deras medverkan ger tyngd åt den typen av frågor och underlättar för att 

dessa ska komma upp på dagordningen.
97

 

     Kvinnonätverket för doktorander är något som sker utan större inblandning från ledningen 

på EE-skolan, vilket jag uppfattar i mångt och mycket beror på att endast doktoranderna 

själva har intresse av detta. Informanten fortsätter: “There is no education of their personnel 

and faculty that I know of […] and I don’t think it would be an easy thing to set up because 

also people wouldn’t consider it a necessary thing, because in Sweden there is gender equality 

of course.” Citatet syftar på avsaknad av utbildning inom jämställdhets- och genusrelaterade 

frågor och tyder även på att ledningen överlag inte intresserar sig för dessa eftersom de anser 

att det redan är jämställt eller att det pågående jämställdhetsarbetet inom organisationen är 

tillräckligt. Förnekelse av förändringsbehov kan enligt Carol Agócs ses som en form av 

motstånd.
98

 I och med att ledningen på MST avstår från att befatta sig med den typen av 

frågor, markerar de ett visst ställningstagande. Genom att ledningen varken anser att det är 

deras ansvar att agera eller att lösa dessa, fungerar deras attityd som en opinionsbildare även 
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för medarbetarna. Vidare kan sägas att om makthavarna anser att problemområdet exempelvis 

inte existerar, är överdrivet eller inte är av vikt, ger det inget utrymme för medarbetarna i 

praktiken att gemensamt diskutera eller reflektera över jämställdhetsrelaterade frågor.
99

 

Inställningen inom IT-konsultföretaget Netlight skiljer sig från den som mina informanter 

lyfter fram. Arningsmark beskriver (i sin masteruppsats) att Netlight har skapat ett 

onlineforum där medarbetarna ges möjlighet att ställa frågor och diskutera jämställdhet och 

likaberättigande med varandra. ”Plattformen” har bidragit till ökad medvetenhet och 

förbättrad kommunikation kring dessa frågor
100

.    

     Samtalet övergår till handledning och stöd från professorerna. Det framgår att 

doktoranderna aktivt behöver begära hjälp för att få den.  En av informanterna formulerar det 

på följande sätt:   

 

There’s no structure support thing and maybe it also depends a little bit on your professor, 

because some professors have on a work… a research level, they have initiated […] these 

development talks, but other professors, they don’t have that and it can go a year without…any 

direction.  So then that depends I think a lot on the professor. 

 

Informanten i citatet ovan menar att det emellanåt kan behövas andra förfaringssätt, som 

exempelvis utvecklingssamtal. Hon efterlyser någon som inte nödvändigtvis behöver jobba 

inom samma projekt. Det handlar mer om en person som är insatt i utbildningsfrågor och som 

kan ge råd hur en kan vidareutvecklas. Även om doktoranderna har möjlighet att få hjälp med 

forskningsrelaterade frågor, uppfattar jag att det inte finns någon rutin för hur professorerna 

ska hantera exempelvis vidareutveckling inom forskningsområdet.  

     Alla deltagare i fokusgruppen med undantag av en, saknar konkret och nyanserad 

återkoppling från sina handledare (samtliga är män), vilket bidrar till att skapa viss osäkerhet 

kring arbetsprestationer. Endast en av informanterna upplever sig uttryckligen få en bra 

feedback från sin handledare. Vad upplevs då som en ”bra” återkoppling? Informanterna 

resonerar en stund kring vad de för närvarande får för handledning och kommer fram till att 

det handlar om en ”kritisk feedback” (vad som behöver ändras eller åtgärdas). Kvinnorna 

skulle även vilja veta vad som konkret har varit bra. Vanligen kommenteras endast de delar av 

arbetet som inte varit bra, medan den positiva feedbacken uteblir. Enligt Wahl & Linghag är 
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bekräftelse något som värdesätts högt och efterfrågas av kvinnor i arbetslivet.
101

 För 

doktorandernas del på MST kan en nyanserad feedback bidra till ökad trivsel och stärkt 

självförtroende. Det leder i sin tur till att kvinnor känner sig inkluderade och hemmahörande 

på institutionen och därigenom ökar sannolikheten till att de stannar kvar på MST, och inom 

den akademiska världen, istället för att söka sig vidare till andra miljöer. Detta kan på sikt 

bidra till att jämna ut den snedvridna genusfördelningen bland forskare och professorer inom 

KTH. 

 

 

9. Slutdiskussion 

I detta avsnitt resonerar jag kring mina slutsatser som jag huvudsakligen redan dragit i 

analysens olika tematiska ingångar. Samtalen i fokusgrupperna likväl som utsagorna i de 

enskilda intervjuerna står för de slutsatser som jag sammanfattar här. Sammanfattningen följer 

samma ordning som analystematiken och besvarar även frågeställningarna. 

 

I det första analystemat kallat ”Kvinnor inom ingenjörskonsten – Möjligheter och 

begränsningar” diskuterar jag med hjälp av Wajcman hur valet av ingenjörsyrket i mångt och 

mycket går emot samhällets föreställningar angående vad kvinnor kan eller inte kan göra. 

Teknik tycks fortfarande vara förbehållen för män. Av det här synsättet framgår det mer eller 

mindre klart att vissa roller och yrken kopplas ihop med vilket genus någon har. Därutöver 

finns det normerande föreställningar kring vad som är möjligt att uppnå utifrån vilket genus 

en förkroppsligar. Vissa yrken förknippas exempelvis med fysiska attribut såsom 

muskelstyrka eller med ”mjuka värden” såsom empati och i förlängningen med biologiskt 

kön.  Kvinnor som väljer att studera och arbeta inom det tekniska området behöver gång på 

gång bevisa att de är en del av vetenskapen och bidrar till dess fortsatta utveckling.  Det 

tydliggör att kvinnor möts av andra förutsättningar än män i den tekniska miljön som KTH 

representerar.  Kvinnor bemöts fortfarande inte på samma sätt som män inom den tekniska 

kontexten, vilket tyder på att de ses som en avvikelse från normen som i förlängningen kan 

förknippas med män och maskulinitet. Inte nog med det förväntas kvinnor att anpassa sig till 

det rådande förfaringssättet att ”göra” teknik, vilket även diskuteras av Ahmed i resonemanget 

om institutionalisering som en reproduktion av exempelvis jargonger, beteenden, normer och 
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förfaringssätt. Denna institutionalisering bidrar till att dels upprätthålla, dels reproducera män 

som ”osynlig” norm inom tekniken, eftersom premisserna utgår ifrån mäns perspektiv.   

 

Begreppet ”neutralitet” i olika former visar sig gå som en röd tråd genom det efterföljande 

temat ”Professionalism kontra sexuell tillgänglighet”. Jag uppfattar att det på MST finns en 

generell föreställning om att informellt socialt umgänge, (exempelvis bastande) sker på 

likvärdiga villkor för alla. I denna föreställning blir skillnader människor emellan utsuddade 

och därmed ”neutrala”, något som även konstateras av Aavik. Detta trots att medarbetarna har 

olika etnicitet och genus.  Därutöver tillkommer hierarkiska skillnader sammankopplade med 

olika yrkeskategorier som professorer, doktorander och administrativ personal. I 

skärningspunkten mellan dessa finns olika förutsättningar, mål och perspektiv för umgänget. 

De avklädda kroppar som befinner sig i bastu-miljön som gränsar till det privata och intima, 

förväntas både förhålla sig professionellt och genusneutralt gentemot varandra. Däri ryms 

även ett osynliggörande av individernas sexualitet. Något som kontrasterar mot vad flera av 

fokusgruppsdeltagarna har diskuterat. I professionalismens namn bortser en ifrån att det 

existerar en samhällelig sexuell objektifiering a kvinnor. Ytterligare ett problem kan relateras 

till gemensamma aktiviteter såsom exempelvis bastu-, simhall- och spabesök, vilka bildar 

diffusa skiljelinjer mellan det (halv)officiella, arbetsrelaterade besöket och den privata 

kontexten. För att ta sig från den offentliga, officiella och professionella miljön behöver en 

korsa vad jag benämner som ”genomgångsutrymmen”, vilka utgörs av omklädningsrum och 

duschutrymmen. I dessa förvandlas varje individ från att vara en medarbetare på MST till 

privatperson. Avklädda och nakna kroppar signalerar intimitet och därmed även en viss 

sårbarhet inför andras blickar som står i stor kontrast till det officiella och professionella som 

besöket är tänkt att vara. Det innebär en utmaning för kvinnor att balansera mellan behovet av 

att delta i sociala sammankomster och samtidigt värna om den personliga integriteten. De 

behöver göra avväganden i framtoning och klädval för att uttrycka sin kvinnlighet, samtidigt 

som de förväntas uppfylla de specifika villkoren som finns inom ingenjörsyrket.    

     Det finns enligt Danielsson en vedertagen uppfattning om att fysik som vetenskap är 

objektiv och att denna objektivitet även inbegriper dem som forskar inom teknik. I denna 

föreställda objektivitet blir genus oväsentligt, osynligt och därmed neutralt. Då män både 

inom en historisk såväl som samtida kontext är i majoritet inom den teknisk-akademiska 

sfären, utgör män och deras synsätt en norm vilket sedan blir en implicit premiss för alla som 

väljer ingenjörsyrket och därmed tvingande.  
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I temat ”Ansvar och arbetsfördelning” framgår det hur traditionella genusroller som 

förknippas med det privata, på ett närmast obemärkt sätt även sträcker sig över till 

arbetsrelaterade miljöer. Kvinnor och män på MST har olika synsätt vad gäller 

hushållsrelaterade arbetsuppgifter. Skillnaderna visar sig i hur medarbetarna hanterar ansvaret 

för den schemalagda, respektive den frivilliga delen av dessa uppgifter. I enighet med Wahl & 

Linghags resonemang diskuterar jag hur hushållsrelaterade uppgifter blir stämplade som 

”kvinnogöra” och kodas med ett visst genus. Jag uppfattar av intervjumaterialet att samma 

arbetsmässiga segregering även gäller för den frivilliga delen av ”maskin- och 

verktygsansvar” samt för undervisning.   När det kommer till arbetsuppgifter som utförs på 

frivillig basis, känner informanterna att de tar på sig dessa oftare än vad männen på 

avdelningen gör. Detta riskerar att leda till att det ställs förväntningar på kvinnorna i samband 

med arbetsdelegering och fördelning när det kommer till uppgifter som majoriteten av 

medarbetarna väljer bort. Förväntningarna både cementerar och reproducerar genusgörandet.  

I och med att män inte erbjuder att ta på sig frivilliga arbetsuppgifter i samma utsträckning 

som kvinnor gör, innebär det på samma gång ett frånsägande av ansvar för vissa göromål. 

Fördelningen av schemalagda och frivilliga arbetsuppgifter behöver förändras på ett sätt som 

både ger utmaningar och utvecklingsmöjligheter för alla doktorander oavsett genus. Det 

skulle bidra till att ändra de nuvarande genusstrukturerna samt öka trivseln för 

doktorandkvinnorna.   

 

Det efterföljande temat ”Normerande ergonomi” fokuserar på hur ergonomin i MSTs 

labbutrymmen utgår från män som norm. Mina informanter beskriver det problematiska i att 

använda dessa utrymmen där en betydande del av deras forskning bedrivs. I och med att 

labbsalarna är inredda för viss kroppslängd och funktionsförmåga (män) i åtanke, förväntas 

även kvinnor använda sig av sin fysiska styrka på samma sätt som män för att kunna använda 

viss utrustning och tillbehör. Jag hävdar utifrån Wajcmans resonemang att utformningen av 

dessa utrymmen framställs som om dessa inte var konstruerade efter männens kroppar utan 

som om de uppstod utan någons perspektiv i åtanke, som om de inte utgick ifrån ett visst 

genus.  Det resulterar i att det skapas en skevhet till männens fördel vilket gör att de kan 

använda sig av dessa utrymmen obehindrat, medan det finns risk för att kvinnor inte känner 

sig lika hemmahörande i miljön. Förutsättningarna för kvinnor blir därmed att de tvingas 

anpassa sig till och verka inom rum som är utformade med ”mannen” som norm.   



49 

 

Temat ”Egna initiativ, inflytande och beslutsfattande” tar upp vilka individers idéer som 

uppmärksammas och genomförs, samt vilka som har möjlighet att göra sig hörda på möten. 

Avdelningens årliga kick-off konferenser innehåller lekfulla aktiviteter som röstas fram av 

medarbetarna på MST. På papperet ser omröstningen demokratisk ut, medan den i praktiken 

bygger på majoritetens (männens) förslag, vilket resulterar i mer fysiska aktiviteter. Då 

doktorandkvinnorna är i minoritet, innebär det att deras förslag sällan eller aldrig förverkligas. 

     Det uttalade målet för nätverket som doktorandkvinnor har bildat är att ge medlemmarna 

möjlighet att lära känna varandra i en positiv anda. Det första som fastslås är att nätverket inte 

ska ägna sig åt kritik, att hitta eller diskutera negativa företeelser. Kvinnorna tycks vara 

väldigt angelägna om att upprätthålla bilden om det trevliga och skötsamma, icke 

konfliktsökande forumet. Det ger intrycket av att de inte vill sticka ut från den institutionella 

normen och vill inte riskera att ifrågasättas. På samma gång som informanterna är medvetna 

om att det kan finnas motståndare till nätverk som enbart vänder sig till kvinnor, spelar de 

omedvetet männen i händerna genom att de som Wahl & Linghag uttrycker det, anammar ett 

heterosocialt synsätt. Nätverket skulle kunna ge kvinnorna möjlighet att utvecklas inom 

exempelvis ledarskap, retorik och professionell mötesteknik utanför den nuvarande 

institutionella ramen som avdelningen MST utgör. Det skulle utveckla dem som individer och 

på egna villkor. På så vis skulle individuella egenskaper hamna i fokus istället för stereotypa 

förställningar om genus.    

     Det framgår av intervjuerna att inte allas förslag uppmärksammas på mötena. Det har hänt 

upprepade gånger att en kvinna kommit med en idé som genast avfärdats med varierande 

motiveringar. När samma idé senare framförts av en man, då godtogs förslaget utan vidare 

diskussioner. Det går att skönja ett repetitivt mönster som visar att det är män (som grupp) 

som tar över ordet och/eller röstar ner förslag som kommer från kvinnor. Det får som följd att 

inte bara enskilda kvinnor utan även kvinnor som grupp blir hämmade och drar sig för att 

prata på möten i fortsättningen, vilket ytterligare riskerar att befästa dem som avvikare från 

gruppen (män). Det talar för att mötesstrukturerna skulle behöva förändras på ett sätt som ger 

alla medarbetare (oavsett genus) lika stor möjlighet och lika stort utrymme till att framföra 

sina synpunkter, idéer och önskemål.  

     Kvinnors sätt att prata blir med tiden mer likt hur män pratar för att bättre inlemmas i den 

tekniska miljön. De blir sakliga, rättframma och undviker att ge uttryck för sina känslor. 

Uttrycket ”tekniktjejer”, som Wahl & Linghag benämner dem beskriver processen hur 

kvinnor anpassar sig till ”normen”. Detta kontrasterar mot hur kvinnor förväntas agera inom 

privatlivet. 



50 

 

I det sista temat ”Ledarskap, makt och motstånd” undersöker jag vad kvinnorna på MST anser 

om sina möjligheter, begränsningar och behov inom den teknisk-akademiska sfären. 

Majoriteten av mina informanter har som jag uppfattar det svårt att se sig själva i rollen som 

professor i och med att de flesta professorer inom den akademiska världen är män. Det 

upplevs att tjänsten innebär stort ansvar, oregelbundna arbetstider, långa möten och många 

resor med ansträngande scheman. Informanternas observationer tyder på att de föreställer sig 

att det finns ett särskilt tillvägagångssätt för hur en axlar rollen som professor, vilket är en 

bidragande orsak till varför de har svårt att se sig själva i den positionen. Ytterligare en 

anledning till betänkligheter är att kvinnorna befarar att deras möjligheter till karriär kan 

begränsas av familjelivet, samt omvänt att yrkeslivet kan inskränka på deras familjeliv.  Ett 

tredje skäl till informanternas ambivalenta hållning är oron för hur partnerns karriär inverkar 

på deras möjligheter till framgång. Den fjärde och sista orsaken till deras tvekan är hur en 

partner ställer sig till ansvarsfördelning inom familjen. Förutsättningarna för att kvinnor ska 

arbeta som professorer ligger med andra ord inte enbart hos dem själva, utan är tätt 

sammanlänkade med hur arbetsvillkoren för professorer ser ut. Därutöver påverkas 

förutsättningarna av om och hur ansvarsstrukturen för familjerelationer ser ut i framtiden.   

     Den i stort sett enda delen av EE-skolan som visar intresse för jämställdhetsfrågor hör 

paradoxalt nog till HR-avdelningen som består av administrativ personal som saknar reell 

möjlighet till beslutsfattande. Det tyder på en viss skevhet i maktbalansen mellan 

undervisande och administrativ personal. Professorernas passivitet i att uppmärksamma 

jämställdhetsfrågor och/eller verka för att lösa dessa pekar enligt Agócs på ett institutionellt 

motstånd mot en förändring.  

     Som jag uppfattar det anser en del av informanterna att professorerna i viss mån saknar 

engagemang vad gäller doktoranders (fortsatta) utveckling och lärande. De flesta av 

professorerna tar för närvarande endast ansvar för handledning (det vill säga 

forskningsrelaterade frågor). Informanterna tycker att återkopplingen (feedbacken) från 

handledarna varken är tillräckligt nyanserad eller konkret. Därutöver saknar de positiv 

respons på utfört arbete.  

 

De forskande kvinnorna på MST har genom sin studie- och forskningsinriktning redan gått 

emot samhälleliga föreställningar (och normer) som både implicit och explicit dikterar vad 

kvinnor kan, bör eller får göra och arbeta med. Inom den väletablerade tekniska diskursen och 

mansdominerade miljön, möts de av ytterligare hinder, exempelvis utformningen av olika 

utrymmen och föremål, stereotypa föreställningar, kontextuellt bundna normer vad gäller 
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beteende, uttryckssätt och klädsel. Dessa hinder bidrar till att kvinnor hamnar i en 

avvikarposition från den rådande normen (som utgörs av män). Samtidigt som kvinnorna har 

”brutit” mot en norm, tvingas de att förhålla sig till en annan. 

     För att frigöra sig från det rådande genusgörandet, fordras något som Deutsch kallar för 

”motståndsakter”
102

. Som jag uppfattar det syftar Deutsch på att människor aktivt behöver 

välja nya och ”alternativa” handlingssätt och förfaranden för att skapa vägar som leder bort 

från normerande genusgörande. I och med att Deutsch syftar på det sociala samspelet 

människor emellan, förutsätter det att en medvetenhet om genusgörandet finns både hos en 

själv och hos andra. Därutöver fordras det att både en själv och andra går emot det rådande 

genusgörandet. Så länge bara en själv gör motstånd, riskerar handlingen att resultera i att 

uppfattas som avvikande (normbrytande) av andra. Svårigheten som jag uppfattar det, ligger i 

att det krävs att även andra gör likadant. En annan svårighet som jag diskuterat utifrån 

Ahmeds resonemang (på sida 21, Kvinnor inom ingenjörskonsten) är det paradoxala i att 

kvinnor behöver anpassa sig till rådande förfaringssätt inom den tekniska kontexten för att bli 

accepterade. Genom att på olika sätt bryta mot dessa normer, riskerar de att inte upptas i 

gemenskapen. Utan att vara en del av gemenskapen är det svårt, om inte omöjligt att förändra 

dess strukturer.
103

  

     Butler skisserar att upprätthållandet av ens genus i viss mån är beroende av omvärldens 

”erkännande”
104

. Dessa utomstående människor är på så vis delaktiga i konstruktionen 

(görandet) av genus, vilket också ger dem makten att antingen bekräfta och acceptera ens 

genus eller ”ogöra” det genom att synliggöra en som avvikare. I och med att kvinnor som 

studerar eller forskar på KTH avviker från (mans)normen, talar det för att deras genus skulle 

kunna bli ogjort. Detta samtidigt som majoriteten av kvinnorna reproducerar den 

heterosexuella normen och därmed blir delaktiga i genusgörandet. Således blir det ett hinder 

på vägen mot att göra genus ogjort. Hur genusgörande genomförs förändras dock över ett 

tidsperspektiv.  Vidare betonar Butler att normbrott bör ses som en början till frigörelse 

(vilket jag tagit upp på sida 26, Professionalism kontra sexuell tillgänglighet).
105

 Exkludering 

blir således enligt Butler en förutsättning för normens existens.
106
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10. Förslag på förändringar och utvecklingsmöjligheter 

 Användandet av applikationen ”Gendertimer” kan på ett tydligt sätt visa vem eller 

vilka som har mest talutrymme på MST. 

 Utveckla ledarskapet (pedagogiskt, didaktiskt). Se att fortsatt lärande och personlig 

utveckling relaterar till och påverkar arbets- och projektresultat.  

 Ge ökad möjlighet till doktorander att komma med olika förslag och ta initiativ på 

möten. Det ger en känsla av delaktighet. 

 Välj andra aktiviteter än bad och bastubad på kick-offer och i andra arbetsrelaterade 

sammanhang. Det skulle ge möjlighet till flera att delta och därmed slippa känna sig 

(eventuellt) obekväma. 

 Utarbeta tydligt satta regler, förhållningssätt och scheman som ledningen bestämt 

istället för att ha ”frivilliga ansvarsområden”. Detta för att undgå en traditionell 

genusuppdelning vad gäller ansvar som gång på gång reproduceras. Exempel på 

problem för närvarande är ordning och reda (sortering) i olika labb- och 

arbetsutrymmen men också andra typer av hushålls/köksarbeten. Vissa regler bör alla 

följa, såsom toa- och köksregler. Var vaksamma över att inte göra traditionella 

fördelningar av göromål utifrån genus (det vill säga att kvinnor får ta hand om 

hushållssysslor såsom att diska, skapa ordning och reda samt undervisa medan män får 

sköta maskiner och verktyg). 

 Öppna upp för möjligheten till en ”intern” mentor (dock inte ens egna handledare) för 

utvecklingssamtal/möten. 

 Införliva kurser med praktisk träning inom ledarskap, retorik och professionella 

relationer för kvinnor på doktorand- och forskarnivå. Detta som ett sätt att stärka 

kvinnornas självförtroende. Visa att ”bra” ledarskap kan se ut på flera olika sätt. 

 Se över ergonomin i olika utrymmen (såsom labbsalar) utefter flera kriterier och 

perspektiv (längd, styrka, funktionalitet). Fundera även kring normativa 

föreställningar kopplade till genus och funktionsförmåga. Diskutera gemensamt på 

avdelningen och i grupperna vad som skulle kunna förändras för att bli mer 

inkluderande ur olika perspektiv. 
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 Undvik i möjligaste mån att utgå från den binära kategorin man/kvinna eftersom det 

osynliggör och därmed utesluter individer (såsom transpersoner) som inte vill 

definiera sig på utifrån den normen.  

 Tänka på att som auktoritativ person (någon högre upp i makthierarkin) inte skratta av 

obehag, missnöje eller liknande. Välj hellre att diskutera, reflektera kring eller förklara 

varför något eventuellt inte fungerar att genomföra på ett visst sätt. Fundera kring hur 

något kan lösas på ett annat, alternativt sätt. Försök undvika att förstärka 

maktskillnader mellan olika genus och mellan doktorander och ledning. 

 En av informanterna föreslår interaktiva lösningar på ”mötesproblemet”. Genom 

användandet av så kallade ”Doodles” ges alla medarbetare möjlighet att dels rösta, 

dels vara med och delta i olika diskussionsfrågor.   

 Det behövs en mer utförlig beskrivning av vilka arbetsmoment som ingår i det 

rullande köksansvaret och schemat.  

 Ge utmaningar för samtliga doktorander – Bryt invanda mönster genom att 

schemalägga hushållssysslor för män och ge maskin- och verktygsansvar för kvinnor. 

 Skapa ett onlineforum där medarbetarna sinsemellan såväl som i dialog med ledningen 

ges möjlighet att diskutera jämställdhets- och likaberättigandefrågor. För att ge tyngd 

åt projektet, bör det framgå att avdelnings- och skolledning står bakom initiativet. 
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11. För vidare forskning 

Det vore intressant att lyfta in ett intersektionellt perspektiv på genusgörande i framtida 

forskningsprojekt, för att mer ingående kunna synliggöra och nyansera flera olika maktaxlar 

som inte rymdes inom ramen för detta uppsatsarbete. I och med att uppsatsen har fokuserat på 

kvinnors perspektiv, erfarenheter, villkor och premisser, vore det intressant att undersöka 

dessa områden ur mäns perspektiv för att se eventuella likheter och skillnader. En 

internationell studie- och forskningsmiljö som KTH representerar, innebär att människor från 

olika kulturer med olika etnicitet behöver interagera och samarbeta med varandra. Det vore 

också spännande att lära sig mer om hur individer av olika etnicitet och kulturell bakgrund ser 

på genusgörande och vad de anser om samhälleliga normer som är kopplade till det. Med 

tanke på att organisationen består av olika delar: administration samt teknisk- och 

undervisande personal med klart avgränsade roller som innebär olika hierarkier, är det troligt 

att även dessa påverkar synen på frågorna som uppsatsen diskuterat. Social bakgrund och 

klasstillhörighet är också något som kan ha inverkan på vilka normer och synsätt som 

(re)produceras i den tekniska miljön. 



55 

 

12. Referenslista 

Tryckt material 

Aavik, Kadri (2015), ‘The most important decisions are made in the sauna’: the role of social 

capital in creating intersectional privilege in the career narratives of Estonian male managers. 

I NORMA: International Journal for Masculinity Studies, 10:1, pp. 39-54.  

 

Agócs, Carol (1997), Institutionalized Resistance to Organizational Change: Denial, Inaction 

and Repression. I Journal of Business Ethics 16: 917-931, 1997.  

 

Ahmed, Sara (2010), Vithetens fenomenologi. I Tidskrift för genusvetenskap nr 1-2 2010, pp. 

49-69.  

 

Ahmed, Sara (2012), On Being Included: Racism and Diversity in Institutional Life. Durham 

and London: Duke University Press 

 

Arningsmark, Isabella (2014), Driving gender equality in the IT industry: A case study of how 

an IT consultant company has worked to become more gender equal. Masteruppsats. 

Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan, CSC-skolan, pp. 1-59. 

 

Berk, Sarah F. (1985), The Gender Factory: The Apportionment of Work in American 

Households. New York: Plenum 

 

Butler, Judith (1990), Gender trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York 

and London: Routledge 

 

Butler, Judith (2004), Undoing gender. New York and London: Routledge 
 

Danielsson, Anna T. (2009), Doing Physics – Doing Gender: An Exploration of Physics 

Students’ Identity Constitution in the Context of Laboratory Work. Diss. Uppsala: Teknisk-

naturvetenskapliga fakulteten: Uppsala universitet  

 

Davies, Charlotte Aull (2008), Reflexive Etnography: A guide to researching selves and 

others. London and New York: Routledge 

 

de Beauvoir, Simone (1949), The second sex. Vintage Books; Random House: New York & 

Toronto, first edition (2011).  

 

Deutsch, Francine M. (2007), Undoing Gender. In Gender & Society 2007, Vol. 21 (1), pp. 

106-127.  

 

Ganetz, Hillevi (2004/2009), Mer talang! Genus och sexualitet i Fame Factory. I Rundgång: 

Genus och populärmusik. Ganetz m. fl. (2009) Göteborg och Stockholm: Makadam förlag, 

pp. 123-185. 

 

Gerson, Judith M., and Peiss, Kathy (1985), Boundaries, Negotiation, Consciousness: 

Reconceptualizing Gender Relations. I Social Problems, 32: 317-31. 



56 

 

Harding, Sandra (1986), The Science Question in Feminism. New York: Cornell University 

Press 

 

Hesse-Biber, Sharlene N. (edt.) & Leavy, Patricia Lina (edt.) (2007), Feminist Research 

Practice: A Primer. Thousand Oaks, London & New Delhi: Sage Publications  
 

Mellström, Ulf (1999), Män och deras maskiner. Bokförlaget Nya Doxa 

 

Mellström, Ulf & Holth, Line (2011), Revisiting Engineering, Masculinity and Technology 

Studies: Old Structures with New Openings. I International Journal of Gender, Science, and 

Technology, Vol 3, Nr 2, 313-329. [Hämtad via SH 2014-09-26] 

 

Shaw, Susan M. (2005), Discrimination is a societal issue too: Moving beyond individual 

behavior. I Leisure Sciences 2005, Vol. 27(1), pp. 37-40. 

 

Sullivan, Shannon (2006), Revealing Whiteness: The Unconscious Habits of White Privilege. 

Bloomington: Indiana University Press 

 

Wahl, Anna (1996), Företagsledning som konstruktion av manlighet. I Tidskrift för 

genusvetenskap, 1996, nr 1, pp. 15-29.  

 

Wahl, Anna (1996), Molnet – att föreläsa om feministisk forskning. I Tidskrift för 

genusvetenskap, 1996, nr 3-4, pp. 31-44.  

 

Wahl Anna, Holgersson Charlotte, Höök Pia & Linghag Sophie (2001), Det ordnar sig: 

Teorier om organisation och kön. Lund: Studentlitteratur 

 

Wahl, Anna & Linghag, Sophie (2013), Män har varit här längst: Jämställdhet och förnyelse 

i industriella organisationer. Lund: Studentlitteratur 

 

Wajcman, Judy (1991), Feminism Confronts Technology. UK: Polity Press 

 

Wajcman, Judy (2004), TechnoFeminism. UK and USA: Polity Press 

 

West, Candace & Zimmerman, Don H. (1987), Doing Gender. I Gender & Society, 1987, Vol. 

1 (2), pp. 125-151. 

 

Wibeck, Victoria (2010), Fokusgrupper: Om fokuserade gruppintervjuer som 

undersökningsmetod. Lund: Studentlitteratur 

 

Wilkinson, Sue (1998), Focus groups in feminist research: Power, interaction, and the co-

construction of meaning. Women’s Studies International Forum, 1998, Vol 21, No. 1, pp. 

111-125. 



57 

 

Elektroniska källor 

Gendertimer – 

http://www.gendertimer.com/ [Hämtad via Internet 2015-08-13] 

 

Handlingsplan för jämställdhet, mångfald och lika villkor vid KTH 2014-2016 - 

https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.496287!/Handlingsplan%20JML%202014-16.pdf [Hämtad 

2015-08-07] 

 

KTHs Årsredovisning –  

https://www.kth.se/om/fakta/policies/arsredovisning-1.3952 [Hämtad 2015-08-07] 

 

KTHs Årsredovisning 2014 –  

https://www.kth.se/polopoly_fs/1.545714!/ar2014.pdf [Hämtad 2015-08-07] 

http://www.gendertimer.com/
https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.496287!/Handlingsplan%20JML%202014-16.pdf
https://www.kth.se/om/fakta/policies/arsredovisning-1.3952
https://www.kth.se/polopoly_fs/1.545714!/ar2014.pdf


58 

 

13. Bilagor 

Bilaga 1. 

Intervjuguide för fokusgrupp 1. 

I den första fokusgruppsintervjun strävar jag efter att ta reda på hur kvinnorna förhåller sig till 

 social interaktion med männen på MST under arbetstid, under lunch- och fikaraster 

likväl som utanför arbetsrelaterade sammanhang 

 förhållningssätt och uppfattningar kring kvinnors forskning i jämförelse med män 

Vilka värderingar finns? 

 att arbeta/forska på MST och inom den teknologiska miljön mer generellt 

 uppgifter och ansvar på avdelningen där även tilläggsarbete/uppgifter ingår 

 

Bilaga 2. 

Intervjuguide för fokusgrupp 2. 

I den andra fokusgruppsintervjun ligger huvudsakligt fokus på behov och möjligheter till 

utveckling och förändring utifrån ett genusperspektiv. 

 Saker, förfaranden eller skeenden som behöver utvecklas och förändras för att öka 

kvinnors trivsel på MST – Hur kan det bli bättre? 

 Möjligheter till egna initiativ vad gäller ändringar av förhållningssätt för att synliggöra 

potentiell obalans ur ett jämställdhetsperspektiv  

 Hur ser stödet ut för kvinnorna? Få aktivt stöd av både varandra och utifrån, 

exempelvis av förebilder, kollegor och handledare 

 Reflektioner över beslutsfattandet inom olika frågor på avdelningen som på olika sätt 

berör arbete eller umgänge med andra – diskutera och förbered inför möten 

 

Bilaga 3. 

Intervjuguide för de enskilda intervjuerna 

 Genus inom ingenjörsmiljön 

 MST 

 Möjlighet att göra sig hörd (att kunna tala) 

 Bemötande 

 Beslutsfattande 

 Beteende & Normer 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Med hjälp av fokusgrupps- och enskilda intervjuer försöker uppsatsen ta reda på hur det är att 

vara forskande kvinna i vår samtid inom den mansdominerade tekniska miljön som Kungliga 

Tekniska högskolan utgör. Stommen består av doktorandkvinnornas utsagor i sex analytiska 

teman. Med hjälp av teorierna ”doing”- och ”undoing gender” försöker uppsatsen analysera 

de bakomliggande strukturer och samhälleliga normer som bidrar till att inverka på hur 

människor agerar.  

     Doing gender beskrivs av Candace West och Don H. Zimmerman som en teori om hur 

genus (socialt konstruerat kön) görs i människors interaktioner med varandra. Genusgörandet 

återspeglar rådande samhällsnormer kopplade till föreställningar om kvinnlighet och 

manlighet. Samtidigt kan genusgörande sägas vara en variabel som förändras sett över tid och 

rum. Undoing gender syftar enligt teoretikern Francine M. Deutsch på möjligheten till att 

frigöra sig från genusgörande, något som kan ske genom att medvetet försöka handla på andra 

sätt än det invanda.  Judith Butler argumenterar kring potentialen till att röra sig bort från 

genus (och kön), som hon anser skapas, omformas eller upphävs beroende på omgivningen.  

     Genom forskarna Judy Wajcmans och Anna Wahls resonemang skapas en förståelse för 

vad tekniksfären ställer för krav på de intervjuade kvinnorna som är verksamma där. Av 

intervjumaterialet framkommer det hur doktorandkvinnorna upplever sin vardag och vilka 

utmaningar de ställs inför. 

 


