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1 INLEDNING 

Finland är ett land där jämlikheten i internationella jämförelser är på en hög nivå. 

Kvinnors sysselsättning i arbetslivet är hög. Men fastän jämlikheten är hög är 

arbetsmarknaden och studieinriktningarna starkt segregerade till manliga och kvinnliga 

branscher. Det handlar inte endast om skillnaderna till vilken bransch män och kvinnor 

drar sig , utan de placeras också på olika nivåers jobb. Detta syns tydligt i t.ex. 

ledarpositioner och högsta ledningen, där andelen män är dominerande. Ur ett historiskt 

perspektiv var arbetsuppgifterna redan under agrarsamhället starkt delade i män och 

kvinnors jobb.1 

Vad innebär segregerade arbetsmarknaden i praktiken? Man använder fem olika 

kategorier enligt uppdelade statistiskt för att beskriva detta. Det första är kvinnoyrken 

där över 90% av personerna som arbetar i branschen är kvinnor. Det andra är 

kvinnodominerade yrken där kvinnor utgör 60-90% av arbetarna. Jämställda yrken är 

sådana där 40-60% av arbetarna är kvinnor. Det fjärde är mansdominerade yrken där 

10-40% av arbetarna är kvinnor. I mansyrken utgör kvinnor bara 10% av arbetarna.2 

Tydligt kvinnodominerade utbildningsområden i Finland är hälsovård och välfärd, 

pedagogik, humaniora och konst, ekonomi, förvaltning och juridik, och 

samhällsvetenskap. Mansdominerade yrken är b.la. tekniska områden där det studerar 

minst kvinnor. En mera utförlig redogörelse och statistik kommer i kapitel 3 i denna 

avhandling. 3 

Hur syns det i vardagen, att arbetsmarknaden är starkt segregerad? I praktiken innebär 

det t.ex. att kvinnordominerade yrken har lägre inkomstnivå än mandsominerade yrken. 

I Finland var år 2019 medianinkomsten för kvinnor 16% lägre än för män. De 

underliggande orsakerna till detta är många. En av dem är moderskapsledighet, en tid då 

kvinnor är borta från arbetsmarknaden. Det i sin tur förminskar kvinnors möjligheter till 

högre inkomster. 

 
1 Statistikcentralen 2018 
2 Statistikcentralen 2019 
3 Statistikcentralen 2022 
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Fastän mammaledighet påverkar kvinnors inkomster negativt, kan det vara intressant att 

föra fram, att tack vare att man infört familjepolitiska åtgärder har kvinnors möjlighet 

till inkomst förbättrats avsevärt. 

Andra åtgärder för att utjämna inkomstskillnader är t.ex. progressiv beskattning som 

jämnar ut en del av skillnaden mellan kvinnors och mäns löner. Det kan uppstå stora 

skillnader också mellan parterna i parförhållanden eller familjer. Då vi granskar 

statistiken kommer det fram att män i arbetsför ålder med familjer har de högsta 

inkomsterna i Finland. 

Det finns många orsaker till varför det är viktigt att man undviker könsfördelning och 

segregation på arbetsmarknaden. Utgående från individens synvinkel kan 

valmöjligheterna bli begränsade och segregation upprätthåller könsbaserade 

stereotypier.4 

Om man granskar fenomenet ur arbetsmarknadens synvinkel handlar det om löne- och 

pensionsskillnader, maktstrukturer och rigida arbetsförhållanden. Strukturella 

förändringar i arbetsmarknaden påverkar kvinnor och män på olika sätt. Diversitet kan 

utebli, det kan påverka hur arbetsgrupper fungerar och hur lösningar skapas.5 

Vi kan se segregerad arbetsmarknader också i andra nordiska länder, där välfärden och 

jämlikheten är hög. I de nordiska länderna har den offentliga sektorn en stor roll i 

samhället. Kvinnornas sysselsättning är hög, i stort tack vare familjepolitiska åtgärder 

som införts. Kopplingen till den offentliga sektor blir synlig då man granskar i vilka 

branscher kvinnor sysselsätts. När kvinnornas utbildningsnivå i Finland har stigit, har 

ett flertal kvinnor har blivit sysselsatta i den offentliga sektorn. Vårdbranschen har 

traditionellt sett organiserats av den offentliga sektorn.6 

I dagens förändrande värld kommer teknik i framtiden att spela en större roll i vardagen 

och i arbetslivet. Det handlar om b.la. digitalisering, automation och tillämpning av ny 

teknologi. Finland behöver utbildad arbetskraft för att hållas med i utvecklingen. Det 

finns ett stigande behov av högutbildad arbetskraft inom det tekniska området, som inte 

 
4 Statistikcentralen 2018 
5 UN Women 2017 
6 Statistikcentralen 2018 
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i nuvarande tillstånd blir mött. Det handlar också om att ersätta personer som 

pensioneras och behovet av ny utbildad arbetskraft.7 

Inom de kommande årtiondena kommer vissa branschers inflytande att stiga, b.la. IT-

branschen och den tekniska branschen. Dessa är områden där de flesta som söker in för 

att studera är män. Det är viktigt att lägga märke till vem de tekniska lösningarna är 

tillverkade för.8 

Arbetsmarknaden uppstår genom arbetsplatser. För att en person kan få ett arbete kan 

man i regel utbilda sig till ett visst yrke. Genom att skapa en förändring i 

utbildningssektorn, kommer det att leda till en förändring i arbetsmarknaden. Det mest 

segregerade studieområdet både i Finland och Norge är tekniska området. 

Hur kan man påverka utbildningssektorn kring detta tema? Undersökning visar att redan 

under grundskolan finns det en skillnad mellan vilka ämnen flickor och pojkar väljer 

som tilläggsämnen i skolan. Flickor väljer mer ofta humanistiska och konstinriktade 

ämnen, medan pojkar väljer ämnen som har att göra med teknik som matematik.9 

Vilka faktorer skulle bidra till att kvinnor i större utsträckning skulle bli intresserad av 

tekniska ämnen och söka sig till fortsatta studier inom det? Handlar det faktiskt om att 

det inte finns ett intresse för ämnesområdet, eller påverkas unga kvinnor av andra 

faktorer när de väljer deras studieinriktning? Vad för olika initiativ finns det kring 

fenomenet och har de något gemensamt? 

Jag är intresserad av faktorer som kan påverka hur kvinnor och flickor ser sina 

valmöjligheter och åtgärder man kan ta för att påverka dessa val. Jag har undersökt detta 

i denna pro gradu-avhandling genom granskning av tidigare forskning kring ämnet, en 

fallstudie där jag intervjuar kvinnor som studerar teknik och en jämförelse mellan två 

projekt vars mål är att motivera kvinnor att söka till tekniska områden. 

Mitt intresse för att skriva om detta ämne i denna pro gradu-avhandling väcktes då jag 

genom arbetslivet träffade kvinnor som är utbildade inom tekniska området. Jag insåg i 

dialog med dem hur stor potential de tekniska branscherna har och blev imponerad av 

kunskapen hos dessa individer. Kvinnors minoritet i tekniska området har också blivit 

 
7 Teknologiateollisuus 2019 
8 Statistikcentralen 2018 
9 Statistikcentralen 2018 
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behandlat i medier kring internationella kvinnodagen. Det väckte mitt intresse att 

utforska ämnet vidare. Jag insåg när jag läste om ämnet att många saker som 

behandlades i medierna påverkar också mitt liv på många sätt t.ex. användarsäkerheten i 

bilar. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna avhandling är att undersöka och hitta gemensamma faktorer i 

motivation och intresse för teknikstudier hos unga kvinnor. Jag har valt att undersöka 

detta ämne, för att det finns en tydlig skillnad i mängden kvinnliga studenter inom de 

tekniska studieinriktningarna. 

Det finns många faktorer som bidrar till att kvinnor inte i stor utsträckning studerar 

teknik, som b.la. sociala faktorer (gruppdynamik, stereotypier) och arbetsmässiga 

faktorer (löneförhållanden, arbetsmiljö, mansdominans). 

Jag har därför valt att undersöka faktorer som skulle kunna påverka hur kvinnor skulle 

bli mera motiverade att söka sig till att studera teknik. Jag har valt att undersöka två 

projekt från Norden som vill motivera kvinnor att söka sig till teknikstudier, Shaking up 

Tech (Finland) och Ada (Norge). Slutresultatet i denna undersökning kan användas för 

att utveckla verksamheter i projektet eller komma fram till nya metoder för att motivera 

studenter i framtiden.  

Följande frågor kommer att behandlas i denna avhandling: 

- Vilka faktorer bidrar till att kvinnor studerar teknik. 

- På vilket sätt arbetar man i Finland respektive Norge med projekt för att uppnå målet 

att flera kvinnor skulle studera inom tekniska områden.  

- På vilket sätt kan initiativ av den här typen bidra till ökad motivation för kvinnor att 

söka sig till teknikstudier? 

1.2 Disposition 

I kapitel två av denna avhandling presenteras hur forskningen i detta arbete är utfört. I 

kapitlet presenteras det teoretiska perspektiv ämnet undersöks igenom och terminologin 

som används i arbetet. Slutligen presenteras tidigare forskning om ämnet.  
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I kapitel tre behandlas teknik som studieområde, vilka faktorer som påverkar kvinnors 

val att studera teknik, statistik över könsfördelningen inom studierna och efterfrågan för 

kvinnor inom ämnesområdet. I kapitel fyra ingår en fallstudie med två initiativ inom 

tekniska området, Shaking up Tech från Finland och Ada från Norge. I kapitlet granskas 

initiativets mål och deras verksamhet. Kapitlet fortsätter med fallstudie där jag har 

intervjuat kvinnor som studerar det tekniska området. Avslutningsvis behandlas likheter 

och skillnader i projekten. I kapitel fem, det sista kapitlet, avslutas pro gradu-

avhandlingen med diskussion och slutsatser. Slutligen presenteras hur ämnet skulle 

kunna undersökas vidare. 
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2 TEORI OCH METOD 

I detta kapitel ingår en begreppsutredning, presentation av material som används i 

arbetet och metod för undersökningen. I arbetet har jag valt att fokusera företeelser som 

uppstår i sociala sammanhang. Företeelserna som undersöks är roller, stereotypier, 

social normer, social press och socialisering. Teoretiska synvinklar för arbetet är 

undersökning kring en kollektiv intelligensfaktor, disidentifikation och stereotypihot. 

För att granska avhandlingens ämne har jag begränsat det till en viss företeelse. Därför 

har jag valt att granska ämnet ur ett kvalitativt forskningsperspektiv. I fallstudien för 

detta arbete har jag valt att utföra intervjuer med kvinnor som studerar teknik. I detta 

kapitel presenteras intervjufrågorna och valet av metod i punkt 2.3. 

2.1 Begrepp och teori 

Till näst kommer jag att presentera begrepp som används i arbetet. Fenomen som 

uppstår i grupper som utreds är roll, stereotypi, social norm, social press, socialisering 

och kollektiv intelligensfaktor. Fenomen som uppstår hos individer som utreds är 

disidentifikation och stereotypihot. 

När man undersöker hur en individ beter sig i en grupp kan det komma fram olika 

rollbeteenden. En roll beskriver de förväntningar eller krav på att vara på ett bestämt 

sätt när man är i en viss position eller har en visst status i en grupp.10 En stereotypi är en 

förutsatt bild av en social grupp som är bestämd på förhand, som inte tar i beaktande 

individuella skillnader hos gruppmedlemmarna.11  

I grupper uppstår en social norm, som är en social konstruerad mening eller kod som 

bestämmer hur individer ska bete sig, tänka eller känna.12 Individen kan då få social 

press, vilket innebär att det finns förväntningar som sätts på en individ att bete sig enligt 

den rådande sociala normen.13 Socialisering är den händelsekedja där en individ lär sig 

hur man beter sig som en medlem av ett samhälle genom att ta åt sig information, 

regler, förväntningar och attityder.14  

 
10 Helkama 2020 
11 Pohjanheimo 2012 
12 Helkama 2020 
13 Helkama 2020 
14 Ahonen et al. 2015, 154 
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Disidentifikation är en defensmekanism där en individ utelämnar en negativt ansedd 

egenskap för att inte bli utlämnad ur gruppen.15 I praktiken kan det betyda t.ex. att en 

individ som är intresserad av att läsa litteratur medvetet låter bli att berätta om hens 

intresse, för att inte bli ansedd som läsnörd av kompiskretsen. Ifall personen skulle bli 

utnämnd till läsnörd, skulle det förmodligen leda till att bli individen blir utlämnad ur 

gemenskapen. 

Grupper som arbetar tillsammans skapar en kollektiv intelligensfaktor. Det innebär en 

gemensam intelligens som blir till i grupper. Det är något utöver gruppmedlemmarnas 

individuella intelligens som uppkommer i samarbete med andra.16 Gruppmedlemmarnas 

varierande bakgrund och olika sätt att se på saker påverkar hur de upplever olika 

företeelser. Genom samarbete kommer de olika perspektiv och idéerna att skapa ett 

bättre slutresultat. På så sätt kan man nå en högre intelligensnivå än vad en individ i 

gruppen skulle ha åstadkommit självständigt. 

Stereotypihot är ett fenomen då en individ blir utsatt för en situation där negativa 

stereotyper om hen förs fram, kommer hen att börja ändra sitt beteende eller 

tankemönstren till det som förväntas i stereotypin.17 T.ex. ifall flickor får höra att de 

presterar sämre i matematikprov än pojkar, kommer flickornas provresultat att bli 

påverkade av detta. Ifall flickorna presterar sämre i provet för att de har blivit påverkade 

av stereotypin, kommer denna negativa självbild att bli förstärkt..  

2.2 Tidigare forskning och material 

I den här undersökningen använder jag mig av material där man har undersökt faktorer 

som påverkar kvinnors intresse för teknik och olika redskap för att förändra dessa från 

ett individuellt-, samhälleligt-, undervisnings- och familjerelaterat perspektiv. 

Det huvudsakliga materialet för denna magister-avhandling är Cracking the code: girls' 

and women's education in science, technology, engineering and mathematics (STEM) 

utgiven av UNESCO år 2017. UNESCO strävar efter att skapa fred i världen genom 

internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap och kultur. UNESCO främjar 

 
15 APA 2020 
16 Nielsen et al. 2017 
17 Helkama 2020 
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vetenskap och grundläggande rättigheter som en förutsättning för demokrati och 

utveckling. Organisationen arbetar för att skapa en jämlik utbildning för alla.18 

Det andra materialet kring fenomenet som granskats i denna pro gradu-avhandling är 

Why So Few? Women in Science, Technology, Engineering,. utgiven av AAUW, år 

2010. AAUW är en förkortning av American Association of University Women. Det är 

en icke-vinstfördrivande organisation som strävar efter att skapa jämlikhet för flickor 

och kvinnor genom utbildning, förespråk och undersökning. Det är grundad år 1881 och 

är fysiskt i Washington, D.C. i Amerika. 19 

I detta material har de undersökt b.la. intelligens, stereotyper, implicit partiskhet och hur 

det påverkar kvinnors intresse för teknik. Utöver dessa primära källor har jag använt i 

denna pro gradu-avhandling material från olika forskningar kring ämnet utgiven av 

universitet, privata bolag samt statistik från Statistikcentralen. 

Utöver den tidigare forskningen som granskats i detta arbete har jag utfört en kvalitativ 

undersökning där jag intervjuar kvinnor som studerar i teknik. Till näst presenteras 

metodvalet. 

2.3 Metod 

Kvalitativ undersökning kan ses som en process som utformas då forskaren får djupare 

kunskap inom ämnet. Kvalitativ undersökning utgår från att begränsningen av 

ämnesområdet är viktigt för validiteten av undersökningen.20 

I arbetet är jag intresserad av att studera hur unga kvinnor upplever företeelser och har 

därför valt kvalitativa intervjuer som forskningsmetod. Jag utgår från ett kvalitativt 

material, där individens upplevelser spelar en avgörande roll. Genom att använda 

intervjuer som forskningsmetod, skapar jag en miljö som är naturlig och behaglig för 

deltagarna. 

Intervjuerna genomförs målmedvetet och strukturerat. Informanterna har på förhand 

blivit tilldelade dokumentation om sina rättigheter och dataskydd i denna undersökning. 

 
18 UNESCO 2017 
19 AAUW 2021 
20 Kiviniemi 2018 
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Materialet lagras endast digitalt på min dator under 3 års tid, tills 1.4.2025, och förstörs 

efter detta. Intervjuerna är översatta från finska. 

Informanterna kan i vilket skede som helst under intervjutillfället avsluta intervjun. 

Deras personuppgifter anonymiseras. Intervjuerna bandas för in undersökningen men 

transkriberas inte till detta arbete i sin helhet. Valet bakom detta är att anonymisera 

studenternas identitet och ge möjlighet för individerna att öppet tala om sina 

upplevelser. 

Ämnesområdena i intervjuerna är bestämda på förhand. Som metod har jag valt 

temaintervjuer. I temaintervjuer är ämnesområdena och frågorna till en viss del 

bestämda på förhand, men ordningen av frågorna är inte densamma för alla intervjuer. 

Jag har gjort detta val för denna pro gradu-avhandling för att ge möjlighet till flexibilitet 

under intervjusituationen. Metoden ger också möjlighet till fördjupning inom ett visst 

ämnesområde som informanten är själv insatt i.21 

Frågorna under intervjun kommer att vara följande, men enligt behov kommer 

följdfrågor att ställas under intervjuerna. 

1. Födelseår och vilket år inledde du dina studier? 

2. Varför ville du studera teknik? Kände du kvinnor inom tekniska området? 

3. Fanns det stereotypier om flickor som är bra på tekniska ämnen under din 

gymnasietid? Kände du igen dig själv i dessa stereotypier?  

4. Hade du vänner som var intresserade av tekniska ämnen? 

5. Hurdan verksamhet skulle du ha villa delta i på fritiden som  

6. Sporrade dina lärare dig att söka in till att studera teknik i universitetet? 

7. Vad tycker du att man kunde göra i skolor för att främja jämlikhet?  

8. Vill du tillägga något? 

 
21 Eskola,Lätti,Vastamäki 2018 
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Intervjufrågorna som också ställs till informanten som har deltagit i evenemanget utöver 

de ovannämnda är: 

1. Vad tyckte du om evenemanget? 

2. Bröt deltagandet i evenemanget och personliga upplevelser som du fick 

mot stereotypier som du hade om kvinnor i tekniska branscherna? 

3. Fick du en mera mångsidig bild om arbetsuppgifter inom tekniska 

branscherna? 
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3 TEKNISKA OMRÅDEN 

Ingenjörsvetenskaper definieras som en kunskapsgren som handlar om skapandet och 

användning av tekniska medel och deras samband med livet, samhället och miljön. De 

bygger på ämnen som industriell konst, teknik och vetenskap. Teknik används för att 

praktiskt tillämpa kunskapen av ren vetenskap, som fysik eller kemi. Tillämpningen kan 

ske t.ex. vid konstruktion av motorer, broar, byggnader, gruvor, fartyg och kemiska 

anläggningar.22 

De tekniska studieområdena i Finland är arkitektur och byggande, material- och 

processteknik, maskin-, process-, energi- och elteknik, arbetsledning inom industrin, 

teknisk planering, produktutvecklingsarbete. Inom dessa områden finns det många 

valmöjligheter för att ta examen som ger behörighet för att arbeta inom olika uppgifter i 

de tekniska områden. Som ett exempel ger grundexamen inom processindustrin 

behörighet att jobba med t.ex. bioteknik, kemisk industri, metallförädling eller 

pappersindustrin beroende på studentens studieinriktning.23 

För att ha studieframgång inom ovannämnda områden har studenterna kunskap inom ett 

eller flera av ämnesområden matematik, fysik, kemi eller biologi. 

3.1 Hinder för kvinnor att studera teknik 

Unga kvinnor påverkas starkt av stereotypier redan från en ung ålder. När man granskar 

dessa stereotypier inom ramen för utbildning, handlar det främst om två starkt inrotade 

stereotypier. Den första är att flickor inte är lika begåvade på matematik som pojkar. 

Den andra är att män är mera begåvade i arbetslivet inom yrken som är av vetenskaplig 

natur. Kvinnor blir utsatta för dessa stereotypier i skolor, kultur, medier och även 

hemma. Flickor får stämpeln av att vara en nörd ifall de visar intresse för matematik och 

andra tekniska ämnen. Pojkar anses vara begåvade i matematik naturligt istället för att 

se det som en kunskap som kan bli uppövad. Dessa psykologiska faktorer påverkar 

engagemang i undervisningen, intresse för läroämnet, inlärning, motivation och 

uthållighet i studierna.24 

 
22 Collins English Dictionary 2021 
23 Studieinfo 2021 
24 Hill, Corbett, St. Rose, 38-41 
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Det finns undersökningar som visar att det inte finns en neurologisk skillnad i inlärning 

baserad på en individs kön. Det finns endast en minimal skillnad i fråga om akademisk 

inlärning som baserar sig på vissa biologiska skillnader mellan män och kvinnor som 

kognitiva förmågor i t.ex. tredimensionell uppfattning. Undersökning visar att skillnader 

i kunskaper sker mera på en individnivå. Det handlar inte om en tudelning mellan män 

och kvinnors biologiska skillnader.25 

Forskning har visat att kvinnor och flickor blir påverkade av negativa stereotyper inom 

matematiska och tekniska ämnen som fysik. Detta fenomen kallas stereotypihot. 

Fenomenet innebär i praktiken att även individer som är starkt intresserade av 

matematik som upplever att det är viktigt för dem på en individnivå, blir påverkade av 

negativa stereotypier.  

Fenomenet stereotypihot kan också användas för att förstå orsakerna bakom att kvinnor 

inte klarar av att nå samma nivå som jämnåriga män i prov som SAT. SAT är ett 

standardiserat test i Amerika som används för antagningsprov till universitetsstudier. 

Testet mäter kunskaper i matematik, kritisk tänkande och språkförmågorhot till.  

Resultaten varierar även om kvinnor klarar sig bra i ämnen under sin skoltid.26 

De negativa stereotyperna belastar kvinnor kognitivt och emotionellt. Kvinnor anses på 

en undermedveten nivå sabotera sin egen framgång, för att inte framstå i negativ dager 

inom kamratkretsen. I praktiken vill de inte berätta öppet om sitt intresse för 

matematiska ämnen. Ifall detta pågår under en lång tid kan det påverka kvinnors intresse 

för ämnet som en defensmekanisk mot ett stereotypihot, detta kallas för 

disindentifikation.27 

Stereotypihot och disidentifikation är fenomen som har undersökts redan under 1990-

talet då man granskade skillnader i kvinnors och mäns provresultat. I undersökningen 

deltog 30 kvinnliga och 24 manliga första års studenter från University of Michigan. 

Deltagarna hade stark bakgrund i matematiska ämnen och ett starkt intresse för dem. 

Deltagarna delades in i två olika grupper och deltog i ett matematiskt prov. Den första 

gruppen hade fått höra om negativa stereotypier innan provet, att kvinnor klarar sig 

sämre än män i matematik. Dessa deltagare var i ett s.k. hot tillstånd. Den andra 

 
25 UNESCO 2017, 42 
26 The Princeton Review 2022 
27 Hill, Corbett, St. Rose 2010, 38 
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gruppen fick höra innan provet, att kön inte spelar någon roll i en individs kunskaper 

inom ett ämne. Dessa deltagare var i ett s.k. icke hot tillstånd. Undersökningsresultatet 

visade, att kvinnor presterade betydligt sämre i provsituationen då de hade fått höra om 

de negativa stereotypera innan provet. Undersökningen har upprepats i mångfald och 

resultaten visar samma.28 

Stereotypier som påverkar individer på en omedveten nivå påverkar flickor redan under 

skoltiden. De strävar inte efter framgång i matematiska ämnen, vilket påverkar hur 

lärare i skolor motiverar sina studenter och evaluerar sina kunskaper. Det påverkar 

också hur föräldrar tänker kring sina barns kunskaper och det inflytande de använder för 

att motivera sina barn att söka sig till en framtid inom de tekniska områdena. 

Stereotypierna påverkas också av hur kvinnor inom tekniska branscher rekryteras och 

hur deras arbetsinsats i arbetslivet evalueras.29  

Forskning visar att det är större sannolikhet för att studenter som kommer från familjer 

med en hög socioekonomisk ställning söker sig till en karriär inom de tekniska 

områdena. Detta visades i undersökningsresultat fastän studenternas intresse för ämnet 

initialt sett var lika stort. Andra faktorer som påverkar flickors intresse och entusiasm 

för matematiska ämnen är etnicitet, språkkunskaper, invandrarbakgrund och 

familjestruktur.30 

Undersökning visar, att stereotypihotets påverkan kan göras obetydlig genom att 

påverka antaganden som elevernas närkrets har om flickor som är intresserade av teknik 

i t.ex. skolmiljön. Faktorer som positivt påverkar elevernas intresse för matematiska 

ämnen är t.ex. en känsla av att proven i matematiska ämnen är rättvisa för alla, att 

eleverna får höra personliga positiva erfarenheter av kvinnliga rollmodeller inom 

tekniska områdena och att de upplever att matematik är en kunskap som kan uppövas. 

Det är betydelsefullt för flickor att få höra om erfarenheter av kvinnor som arbetar inom 

de tekniska områdena. Det är också av intresse att elever får höra personliga berättelser 

om hur svårigheter är en naturlig del av inlärning, istället för att vara en markör på låg 

intelligens. Det är nödvändigt att lärare blir medvetna om vad stereotypier är. På så sätt 

 
28 Hill, Corbett, St. Rose  2010, 39-41 
29 Hill, Corbett, St. Rose  2010, 78 
30 UNESCO 2017, 45, 49 
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kan lärarna påverka flickors möjligheter att bryta mot negativa stereotypier för att uppnå 

kunskaper i ett ämne som de har intresse för.31  

Enligt befintlig forskning blir flickors motivation positivt påverkad om de får positiva 

personliga upplevelser inom branschen som att få träffa kvinnor som arbetar inom 

tekniska områden, att få praktiska erfarenheter som t.ex. att delta i verkstäder, ha en 

praktikperiod, få mentorskap och karriärsvägledning. Det kan påverka dem att söka 

efter alternativ till studier inom tekniska områdena och framtidens arbetsliv.32  

När man granskar faktorer som påverkar flickors intresse för tekniska områden måste 

man också undersöka hur bilden av arbetslivet påverkar individen. Inom arbetslivet har 

man undersökt att det förekommer partiskhet inom rekrytering och evalueringsprocesser 

av kvinnor. Det handlar inte endast om strukturella hinder för kvinnor att rekryteras och 

gå vidare i sin karriär, utan också om informella närverk som t.ex. sociala nätverk, 

rekommendationer och rykte bland branschfolket. Speciellt vid rekrytering till  

ledarpositioner är kvinnor i underläge på grund av dessa maktstrukturer inom 

arbetsplatser. Kvinnor lämnar oftare branschen än män.33 

Det är av intresse att granska kvinnors börda utöver arbetslivet som att ha en aktiv roll 

också i hushållsarbete och barnvård. Flexibla arbetstider och möjlighet att påverka sitt 

eget jobb är viktigt för att skapa gynnsamma förhållanden för kvinnor på arbetsplatser. I 

realiteten innehas ledarpositioner vid företag i regel av män, som skapar en oflexibel 

arbetsmiljö genom sin auktoritet eller informella kommentarer. Flexibilitet inom 

arbetslivet har dock blivit allt mera vanligt.34 

På basis av undersökningarna verkar det vara viktigt att det redan finns kvinnor inom 

tekniska området och att de kan ge stöd och mentorskap. Genom praktiska exempel och 

människomöten kan man bryta mot stereotypier. 

3.2 Statistik  

I Finland studerar kvinnor enligt Statistikcentralen minst inom de tekniska områdena, 

där andelen kvinnliga studenter är endast 16%. Populära utbildningsområden där 

 
31 Hill, Corbett, St. Rose 2010, 41-50 
32 UNESCO 2017, 56 
33 UN Women 2017, 3 
34 UN Women 2017, 10-12 
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kvinnor är i majoritet är hälsovård och välfärd (87%), pedagogiska området (78%) 

humanistiska och konstområdet (67%), servicebranschen (67%), ekonomi, förvaltning 

och juridik (67%) och samhällsvetenskaper (66%).35 

I Norge kan vi se liknande siffror när vi granskar ansökningsstatistik från år 2021. 

Kvinnor sökte sig mest då till hälsovetenskap (81,4%), pedagogiskvetenskap (78,5%) 

och lärare (70,2%). Hälsovetenskaper är också det område som hade mest ansökanden 

procentuellt. Inom hälsovetenskap är sjukskötare den utbildning som har mest 

startplatser. Andra stora utbildningar är socialarbetare och barnomsorg. Kvinnor 

studerar minst teknik (28%) och IT (29,6%).36 

Inom arbetslivet i Finland är majoritetsområden för kvinnor hälsovård och välfärd 

(85%), och det pedagogiska området (69%). Minsta andelen kvinnor är inom 

byggnadsbranschen (10%). Medellönen i Finland år 2020 var för kvinnor 3 283 euro, 

för män en högre summa på 3 911 euro.37 

Enligt statistik slutför kvinnor sina studier i en raskare takt än män, också inom de 

tekniska utbildningsområdena. Kvinnor slutför i medeltal sina studier mellan 58% och 

85%, medan män slutför sina studier mellan 53% och 65%. Slutföring av studier ökar 

möjligheten för sysselsättning i framtiden. 

Män fortsätter sin karriär i arbetslivet oftare än kvinnor inom de tekniska områdena, då 

män har en tydlig majoritet i arbetslivet. Då vi ser på studieframgång som en helhet är 

det enligt statistik flera pojkar som har dålig studieframgång eller avslutar grundskolan. 

Män söker sig inte heller till gymnasieutbildning i lika stor utsträckning som kvinnor. 

I PISA undersökningen år 2018 framgår statistik om kunskaper inom 

naturvetenskapliga ämnen. Medelvärdet för elevernas kunskaper i naturvetenskapliga 

ämnen i Finland var 523 poäng, Norge var resultatet 490 poäng. Medeltalet i OECD-

länderna var 489 poäng. 38 

Flickor hade statistiskt sätt signifikant skillnad till pojkars förmågor i 

naturvetenskapliga ämnen. Svenskspråkiga flickors medelvärde var 528 poäng samt 

 
35 Statistikcentralen 2021 
36 Samordna opptak 2021 
37 Statistikcentralen 2021, 28 
38 Leinonen et al. 2019, 78  
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finskspråkiga flickors 509 poäng. Svenskspråkiga pojkars medelvärde var 512 samt 

finskspråkiga 504 poäng.39 

3.3 Efterfrågan på flera kvinnor inom teknikbranschen 

Faktorer till varför modern vetenskap samt teknik skulle gynnas av flera kvinnor inom 

tekniska branscherna är många. Kvinnor är underrepresenterade inom undersökningar 

inom t.ex. medicin, ekonomi och olika teknologiska innovationer. Kvinnor är 

underrepresenterade i kliniska undersökningar. Det betyder att i praktiken finns det t.ex. 

mediciner som inte är lika undersökta som vårdmedel för kvinnor. Detta resulterar i 

sämre vårdresultat och feldiagnostiseringar av symptom. Det handlar också om andra 

vardagliga saker som tidigare då t.ex. bilsäten inte var testade för att försäkra gravida 

kvinnors säkerhet.40 Ekonomiska gynnande är också betydande på en global nivå då 

man diskuterar sysselsättning av kvinnor överlag. 

Undersökning av arbetsgrupper som sammanslagits slumpmässigt utfördes där 

deltagarna skulle utföra olika kognitiva uppgifter som t.ex. pussel, brainstorming och 

diskussion. Det visade sig att det finns en så kallad kollektiv intelligensfaktor som spelar 

en större roll än en enskild individs intelligens. Undersökningen visade, att kvinnor 

visar en större nivå av social kunskap och därmed bidrar till en hög kollektiv intelligens 

faktor. I grupperna med blandade könsfördelning skapade kvinnomedlemmarna i 

gruppen en kultur av mera växelverkan för gruppens alla medlemmar. Kvinnor visade 

sig också kunna läsa av/ana sig till  gruppmedlemmarnas styrkor och på så sätt kunna 

vara av stor nytta för hela gruppen.41 

Det visade sig att kvinnor utvärderar gruppmedlemmarnas styrkor på basen av sin 

expertis och utbildning, då män baserar dessa antaganden på irrelevanta faktorer som 

kön eller utseende. Blandade arbetsgrupper med medlemmar från båda könen skapar 

nya innovationer genom att skapa ett bredare spektrum av synvinklar. Blandade 

arbetsgrupper ger upphov till mångfacetterade frågeställningar och en förståelse för de 

biologiska faktorerna som spelar en roll i olika företeelser.  

 
39 Leinonen et al. 2019, 81 
40 UN Women 2017, 3 
41 Nielsen et al. 2017 
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Att skapa företagskultur där genusdiversitet uppmuntras i arbetsmiljön är ett effektivt 

sätt att få mera integration och könsbalans i arbetslivet. Men det behövs förändring i en 

stor utsträckning för att ha en effekt. Enligt undersökningen bör 15-30% av 

arbetsgruppen vara kvinnor för att ha en positiv effekt. Ifall det bara är 1% av 

arbetsgruppen som är kvinnor, är effekten av fenomenet obetydligt. Kvinnor gynnas av 

arbetsmiljöer med öppen hierarki och kommunikation mellan olika enheter inom 

företaget. Kvinnor gynnas också positivt av gruppledare som är intresserade av ämnet.42 

3.4 Verktyg för att motivera kvinnor att studera teknik 

På samhällelig nivå kan man påverka kvinnors intresse att studera teknik genom att 

skapa jämlika ekonomiska förhållanden och avlägsna löneskillnader mellan män och 

kvinnor, lagstiftning, kvoter och samarbete med privata sektorn och företag inom de 

tekniska branscherna. En mer varierande mediasynlighet av kvinnor inom tekniska 

branscherna ökar intresse för unga kvinnor att söka sig till dessa sorts yrken. Genom att 

öka barns medieläsningskunskaper och förståelse för stereotypier kan man påverka  

vilken inverkan det har på de unga.43 

Genom att öka andelen kvinnliga studenter bidrar vi till att skapa mera varierande 

könsfördelning inom studie- och arbetslivet, vilket leder till nya tankebanor inom de 

tekniska områdena. Genom mera varierande könsfördelning och variation av arbetare 

kan man skapa bättre, och förbättra, lösningar som redan finns.44 

Positiva effekter av att aktivt uppmuntra barn redan från en ung ålder att leka med t.ex. 

byggnads leksaker, att sätta ta isär och sätta ihop olika leksaker, leka lekar som utövar 

spatiala kunskaper och arbeta med lermodeller då man uppöva flickors spatiala 

förmågor är stor. Med spatiala förmågor anses tredimensionellt och rumsligt tänkande. 

Goda kunskaper i spatiala förmågor kan motivera flickors att ta intresse för matematik, 

fysik och ingenjörskap.45 

Kommunikationsmässigt genom att använda olika sätt att beskriva framgång inom 

tekniska ämnen i skolor kan man skapa ett dynamiskt tankesätt hos elever som 

 
42 Nielsen et al. 2017 
43 UNESCO 2017, 70 
44 Freeman, Huang 2014 
45 Etzkowitz, Uzzi, Kemelgor 2000, 45 
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beskrivits tidigare i detta arbete. Genom att uppmuntra flickor att fortsätta träna på 

ämnen som de upplever som svåra i början och att inte ge upp, kommer deras förmågor 

att förstärkas. När intelligens ses som en förmåga som kan omformas med träning, 

motiverar det flickor att öva mera. I praktiken kan detta uppmuntras t.ex. genom att ge 

beröm för flickors hårda arbete istället för att betona intelligens. Genom att förstärka ett 

tankesätt av att misstag ger verktyg för att arbeta vidare, kan man påverka flickors 

upplevda motivation inför tekniska ämnen.46 

Det är av intresse att utbilda både lärare, föräldrar och elever om stereotypier. För att 

uppnå en maximal effekt, räcker det inte att endast koncentrera sig på unga flickors 

egna syn på ämnet. 

Genom mentorskap och karriärberättelser kan man motivera flickor att inse hur 

akademisk framgång i matematik och tekniska ämnen kan leda till en karriär inom 

tekniska branscherna. Det är av intresse att berätta om vad t.ex. en ingenjör, fysiker eller 

datanom gör i sitt arbete och hur det kan ha en positiv inverkan på världen.47 

Skolor och lärare spelar en stor roll i att skapa en sporrande miljö. Lärare kan motivera 

elever genom att ha tydliga kriterier för skolvitsord som är samma för alla elever. Det är 

också av intresse av lärare att tydliggöra vad resultaten i provet i allmänhet kan 

antyda.48 

Det är av stort intresse att berätta om hur informationen som lärs ut i skolor kan 

tillämpas i arbetslivet. Flickor som är t.ex. intresserade att sakta ner klimatförändringen 

inser inte att studier i t.ex. kemiteknik kan ge verktyg att skapa innovationer för att 

skapa betydelsefulla förändringar. 

När vi ser på olika sociala faktorer som påverkar motivation till att studera tekniska 

ämnen är nätverksevenemang, klubbverksamhet och gemenskap viktigt. Ifall eleverna 

har en grupp kamrater som är intresserade av samma ämne, motiverar den dem att 

fortsätta studier inom ämnesområdet.  

I arbetslivet är det viktigt att utföra frågestunder tillsammans med HR-enheten inom 

företaget att diskutera hur kvinnor behandlas på arbetsplatsen. Mentorskap i formell och 

 
46 Hill, Corbett, St. Rose  2010, 89-93 
47 Nonan, Laffarge 2016 
48 UNESCO 2017 
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informell form är viktigt, speciellt inom tekniska områdena. Genom att skapa ramar för 

flexibla arbetstider och stöd för arbets- och fritidsbalands motiverar det kvinnor att 

stanna kvar i branschen.49 

I arbetsgemenskapen är det av intresse att aktivt diskutera stereotyper, partiskhet och 

gruppdynamik inom tekniska områdena för att bryta ner dem. Samtidigt ger det också 

kollegialt stöd, då kvinnor oundvikligen i något skede av sin karriär stöter på icke-

uppmuntrande kommentarer från personer inom arbetslivet. Ifall man är medveten om 

att det finns dessa stereotypier, stärker man individens självsäkerhet att inte ta det 

personligt i den utsträckning att hen skulle villa byta bransch. Det handlar inte i 

slutändan om individen utan är en följd av en större helhet som stärkts redan under 

barndomen.50 

 

 

 

 

 
49 Plan International Norway 2019 
50 Plan International Norway 2019 
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4 FALLSTUDIE 

I detta kapitel behandlas på vilket sätt man i Finland respektive Norge arbetar med 

projekt för att uppnå målet att flera kvinnor skulle studera inom tekniska områden. I 

fallstudien undersöks två initiativ, Shaking up Tech från Finland och Ada från Norge. I 

kapitlet ingår citat från intervjuer med kvinnor som studerar teknik. 

4.1 Shaking up Tech 

Shaking up Tech - evenemangen arrangeras av olika universitet i Finland. Arrangörerna 

är Aalto-universitetet, Villmanstrand–Lahtis tekniska universitet och Uleåborgs 

universitet. Projektets huvudansvariga arrangör som ansvarar för den operativa 

verksamheten är Aalto-universitetet. Evenemangen ordnas på finska.51 

 

Bild 1: Skärmbild från Shaking up Techs hemsida. I vänstra övre hörnet ser vi verksamhetens logo.52 

Evenemanget arrangerades för första gången i Aalto-universitetet år 2018 med 200 

deltagare. Evenemangets mål är att erbjuda mångsidig förståelse om karriärmöjligheter 

inom tekniska områden och avlägsna fördomar om kvinnor som arbetar inom tekniska 

områden. Den underliggande målsättningen är att flickor i gymnasieåldern skulle bli 

inspirerad till att välja en utbildning inom tekniska områden. 

Evenemanget vill visa hurdant det är att arbeta på tekniska områden genom inspirerande 

föreläsningar. Som en följd av att bryta ner fördomar om kvinnor inom tekniska 

 
51 Shaking up Tech 2021 
52 Shaking up Tech 2021 
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områden, skulle det i sin tur skulle leda till att könsfördelningen mellan studenter skulle 

vara mera jämlik. Evenemanget består också av interaktiva verkstäder som arrangeras 

tillsammans med olika samarbetspartners.53 

Projektet finansieras av de olika universiteten som deltar i arrangemanget och Finska 

kulturfonden samt Artturi och Aina Helenius fond. Evenemangen finansieras med 

bidrag från ovan nämnda intressenter samt av samarbete mellan olika företag inom 

tekniska branscherna som tidigare år har bestått av b.la. ABB, Siili, och Wärtsilä.54 

4.2 Ada 

Ada är ett initiativ från Norge. Projektets arrangör är Norges teknisk 

naturvetenskapelige universitet (NTNU). Projektet ändrade namn från Jenteprosjektet 

Ada till Ada under denna undersökning. Projektet strävar efter att det skulle finnas flera 

kvinnliga ingenjörer och flera studenter som söker in till teknikstudier på NTNU. Ada 

fokuserar på verksamhet inomdatateknik, elektronisk systemdesign, informationsteknik, 

matematiska ämnen och robotik. Projektet startades år 1997.55 Verksamheten är aktiv i 

tre städer, Trondheim, Gjøvik och Ålesund.  

 

Bild 2: Skärmbild från Adas hemsida. I bilden ser vi Adas varumärkes färger och motto.56 

Ada försöker nå sitt mål att få flera i gymnasiet studerande kvinnor intresserade av 

teknikstudier genom marknadsföring. De vill också motivera studenter som redan 

studerar vid universitetet att slutföra sina studier. Utöver marknadsföring ordnar Ada en 

 
53 Shaking up Tech 2021 
54 Shaking up Tech 2021 
55 NTNU 2021 
56 NTNU 2022 
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teknologivecka, evenemang för studenter och Ada girls-evenemang. Ada-girls 

evenemanget arrangeras för att visa kvinnor hurdant det är att studera på tekniska 

områden. Utöver evenemangsverksamheten arrangerar de klubbverksamhet och ger 

handledning för kvinnor som redan studerar. Finansiärerna är NTNUs 

jämnställdhetsfonder, IE-fakulteter och sponsoreringsmedel via samarbetspartners som 

b.la. ABB, Accenture, Cisco, Telenor, Visma, SEKK.57 

Ada har samarbete med näringslivet. De ordnar tillsammans med företag ett 

karriärsnätverk för studenter. Målet med karriärsnätverket är: att motivera kvinnor att 

slutföra sina studier, skapa nya nätverk, överföra erfarenheter med varandra, erbjuda 

jobbmöjligheter, ge råd om arbetssökning och att skapa en social mötesplats för 

studenter. I karriärsnätverkets verksamhet kan studenter knyta kontakter med personer i 

arbetslivet och få personlig information om hurdant det är i tekniska branscher. 

Karriärsnätverket ger en möjligheter också för alumner att träffa nuvarande studenter 

vid NTNU. 58 

4.3 Fallstudie, intervjuer 

En frågeställning som undersöks i denna avhandling är ifall man kan genom aktiva 

handlingar påverka kvinnors val att söka in till teknikstudier. För att få en inblick i detta 

fenomen har jag intervjuat sex kvinnor som studerar olika tekniska områden på 

universitetsnivå. 

Kvinnorna som jag intervjuat är födda år 1994-2000. De kommer från olika hemorter i 

Finland. En av informanterna har deltagit i Shaking up Tech evenemanget år 2018. De 

kvarstående informanterna har inte deltagit i evenemanget. Intervjuerna genomförs 

målmedvetet och strukturerat. Intervjuerna har bandats in för undersökningen, men de 

transkriberas inte i sin helhet till detta arbete. Orsaken bakom detta är att anonymisera 

studenternas identitet och ge dem möjlighet att öppet berätta om sina upplevelser. Se 

kapitel 2 i denna avhandling för en mera genomgående redovisning för valet av 

undersökningsmetod. Till näst kommer en utvärdering över gemensamma faktorer i 

intervjuerna med citat.59 
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I intervjuerna kommer det fram att beslut man gör redan under första gymnasieåret 

påverkar valet av studieinriktning när studenter söker in till fortsatta studier. Ifall 

studenterna inte har valt under det första året av gymnasiestudier t.ex. lång matematik, 

är en studieplats inom tekniska områden mycket svårare att uppnå. Därför kan man dra 

slutsatsen, att det spelar en roll hur man talar om studiealternativ redan i slutet på 

högstadiet. 

Det är tydligt att de traditionella ämnesområdena i fortsatta studier betonas mycket när 

man berättar till elever om olika studiealternativ i gymnasium. 

”Det flesta av dem som jag studerade med som var intresserade av matematiska ämnen, 

ville söka in till medicinska skolan. Några av dom har senare sökt sig till tekniska 

branschen, när de har märkt att man behöver inte bara studera till läkare.” (Informant 1) 

”Det jag kommer ihåg är, att man marknadsförde medicinska och juridiska studier. Men 

jag kommer inte i alla fall ihåg, att man skulle ha presenterat tekniska områden över 

huvud taget.” (Informant 2) 

Lärarna spelar en stor roll i kvinnors upplevelser om sina egna förmågor och hur de ser 

sina möjligheter till universitetsstudier. I praktiken innebär det både aktiv uppmaning åt 

elever att söka sig till studier. Och indirekt verksamhet, som att lärarna själva är 

passionerade om sitt eget läroämne. Det kommer fram att lärare har varit rollmodeller åt 

informanterna. De har genom sin egen aktivitet motiverat eleverna att söka sig till 

studier inom tekniska områden. De informanterna som inte har haft en positiv 

uppmaning från deras lärare, upplever att de antingen skulle gärna ha haft det. Eller att 

det skulle inte ha varit av betydelse, för att de inte var intresserade över tekniska ämnen 

under gymnasietiden. Stereotypihot som behandlats tidigare i denna avhandling 

kommer också fram i kvinnornas svar. 

”I vårt gymnasium var det inte så högt medeltal för att komma in. Jag tror att det har 

påverkat det, att man hade inte sätt tekniska områden som en möjlighet. Man talade 

mycket om att studera till förstavårdare. Det påverkar också hur eleverna såg sina egna 

förmågor. En lärare sa också rakt ut att ”människor som studerar i den här skolan går till 

yrkesskolan”. Fast det var ett misstag egentligen, för att det läraren menade säga 

yrkeshögskola, är det ett exempel som passar in.” (Informant 1) 

”Vi hade en jätte bra matematiklärare. Han var ganska sträng på det sättet att man inte 

fick göra hyss. Alla tyckte om honom. Han var inte elak till nån och hjälpte mycket. 

Han ordnade också en åter uppkommande läxcirkel för matematik läxor, där man kunde 

fråga hjälp.” (Informant 1) 

”Jag hade en super bra lärare i statsvetenskap. Det var klart att jag blev intresserad av 

ämnet, för att jag lyssnade på läraren som var inspirerad av ämnet. Men jag borde ha 

lyssnat på mig själv, och det vad jag faktiskt själv var intresserad av. Min lärare i 
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statsvetenskap hade nyligen blivit examinerad från universitetet. Läraren använde sig av 

en massa olika lärometoder, som var intressanta och roliga. Det drog mig åt sig. Dom 

äldre lärarna i fysik och kemi använder sig av en mera gammal retorik, ett traditionellt 

sätt att lära ämnen.” (Informant 3) 

”Mina lärare sporrade inte mig att söka in till teknikstudier. Det var inte direkt aktivt 

uppmanade till att inte söka in, utan mera igenom negativa associationer. I min 

gymnasieklass var mina förmågor lite under medeltalet. Alla var jättebra i skolan. Det 

tog ner på min studiemotivation. Mina lärare uppmanade mig inte att söka till 

teknikstudier, för att jag var klart sämre än resten av klassen. Jag var inte själv heller 

alls intresserad av tekniska områden då. När jag senare sökte in till universitetet, satsade 

jag allt på inträdesprovet och kom in. Hemma sporrade min pappa mig att söka till. 

Mamma har alltid sporrat mig att studera, oberoende vad ämnet är. Dom har inte själv 

studera teknik.” (Informant 4) 

”Mina lärare sporrade mig inte till att söka mig till tekniska områden. Vilket kanske är 

lite konstigt, för att jag studerade både lång matematik och kemi.” (Informant 5) 

”Mina lärare sporrade mig väldigt mycket att söka till teknikstudier. Jag har deltagit i 

Shaking up Tech evenemanget år 2018. När jag deltog i evenemanget fick man inbjudan 

så, att lärarna skickade in en delegat från varje skola som deltog. Vår skola hade två 

inbjudningar till evenemanget. Det var vår matematiklärare som bestämde vem skulle 

delta. Det var självklart för läraren, att jag ska delta i evenemanget. Den andra 

deltagaren skulle främst vara med så att jag skulle få en kompis med mig. Fast hon var 

såklart också matematikintresserad. Det kändes jättebra att få inbjudan. Det kändes som 

att matematikläraren uppskattade mitt intresse för ämnet. Det kändes väldigt bra att få 

ett konkret bevis på att de märkt att jag är bra på dessa ämnen.” (Informant 6) 

Karriärsplaneringen som studiehandledare ger spelar en stor roll i hur eleverna ser deras 

framtida studiealternativ. Kvinnorna upplevde att det skulle vara av nytta att föra fram 

de olika alternativen inom tekniska områden för att få en mera mångsidig bild av olika 

alternativ. 

”Vår studiehandledare berättade inte åt oss något om tekniska områden. Det var endast 

tal om juridisk- och medicinstudier. Det var liksom automatiskt svar på allt. Om man 

berättade åt studiehandledaren att man till exempel tyckte om biologi, så föreslog 

studiehandledaren att man ska bli läkare.” (Informant 1) 

”Min studiehandledare arrangerade olika besök till universitet. Men jag minns nog inte, 

att vi skulle alls ha sett en enda presentation om teknikstudier. Studier i tekniska ämnen 

ger många möjligheter för framtiden. Men det att man ens skulle ha presenterat ett av 

dem skulle ha varit väldigt nyttig. Då skulle man redan under gymnasiestudierna se 

vilka möjligheter och mångsidiga saker man kan göra på tekniska områden.” (Informant 

2) 

En gemensam faktor i många intervjuer är att informanterna hade bytt bransch. De hade 

först studera någonting annat och senare bytt till teknikstudier. En orsak bakom detta 

var, att de ville ha mera praktiska studier som skulle ge breda möjligheter i arbetslivet. 

De ville ha en utbildning som ger dem möjlighet att arbeta med varierande saker i 

framtiden. Två informanter hade studerat samma ämne med en naturvetenskaplig 
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inriktning innan sina teknikstudier. Ett exempel på ett ämne som lärs ut inom både 

naturvetenskap och teknik är studier i kemi och kemiteknik.  

”Jag har bytt bransch till teknik. Jag studerade först statsvetenskap. Efter det ville jag 

först studera till veterinär. När jag läste till inträdesprovet, blev jag intresserad av de 

saker som hade att göra mera med den tekniska sidan. Genom det blev jag intresserad 

att söka mig till teknikstudier.” (Informant 3) 

”Jag hade tidigare sökt till skolor och hade faktiskt kommit in och studera till ett annat 

universitet. Jag insåg att det inte var min grej och sökte mig till nuvarande studieplatsen. 

Mitt första studieämne handlade om samma ämne, men inte på den tekniska sidan. Det 

är just teknik som jag är intresserad av.” (Informant 5) 

”Jag visste i slutet av mina gymnasiestudier att jag vill studera teknik, för att 

matematiska ämnen intresserade mig. Men jag vill inte bara studera kemi eller biologi 

som vi hade i gymnasiet. Jag ville ha praktiska och konkreta studier och projekt men 

inte för mycket teori. Jag visste inte direkt vad jag vill jobba med som vuxen, så jag 

ville studera någonting som skulle ge mig breda möjligheter att jobba inom en viss 

bransch. Jag höll ett mellanår efter mina studier, för jag var inte helt säker att vart jag 

skulle söka.” (Informant 2) 

”Jag ville studera teknik, för att det ger mig bredare möjligheter i arbetslivet än det att 

jag skulle bara ha studerat naturvetenskapliga ämnet i universitetet.”(Informant 1) 

Jag drar slutsatsen av intervjuerna att informanterna uppfatta rollmodeller på ett annat 

sätt än vad jag hade tänkt. Det kommer fram indirekt, att de ser rollmodeller som något 

stort som har att göra med kändisar. De ser inte på rollmodeller som någon som finns i 

deras närkrets. När följdfrågor blir ställda över ifall de har rollmodeller som är i deras 

närkrets, kommer det fram i en bimening att någon av deras släktingar eller lärare är 

eller har varit diplomingenjörer. 

”Tyvärr så hade jag inga kvinnliga rollmodeller i tekniska områden. Inte i alla fall vad 

jag kommer ihåg. Om jag skulle ha haft en rollmodell skulle jag definitivt ha sökt in 

tidigare till teknikstudier. Jag hade 1,5 mellanår efter gymnasiet.” (Informant 5) 

”Mina båda föräldrar är diplomingenjörer, så det var ganska klart för att jag ska också 

studera teknik. När jag under gymnasietiden började fundera på olika alternativ, så 

funderade jag först ifall jag skulle villa studera arkitektur. I Finland är arkitektur så 

konstbaserat, så det kändes inte naturligt för mig. Det hjälpte mig att styra in mig på 

tekniska områden. Det var mera en fråga om varför inte.” (Informant 6) 

”Jag kände inte så många andra kvinnor i tekniska områden förutom mina föräldrar. 

Min mamma arbetar inom en teknisk bransch som är mansdominerad, så hon hade inte 

något vänner från jobbet som skulle vara kvinnor. Vi hade inte diskussionen kring 

middagsbordet med kvinnor som skulle vara inom tekniska områden eller tal och om 

dem. Jag kan inte säga ifall det finns en enda kvinna inom teknik som jag skulle jag 

känna till och förutom min mamma.” (Informant 6) 
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Ett gemensamt tema som kommer fram i intervjuerna är prestationsångest. Det kommer 

fram i olika former som t.ex. nervositet inför provsituationer. Informanterna berättar att  

de anser att deras gamla studiekompisar hade bytt lång matematik till kort matematik 

p.ga. prestationsångest. Det verkar som om de negativa effekterna av att vara sämre än 

medeltalet i lång matematik är mindre, än att byta till kort matematik och vara bättre än 

medeltalet. 

”Jag förargar mig på att jag inte börjat studera fysik redan på gymnasiet. Det handlade 

inte om det att jag inte skulle varit intresserad om ämnet. Men då hade jag stark 

prestationsångest och ville alltid få det högsta vitsordet. När jag inte fick 8, 9 eller 10 i 

vitsordet i fysik, bestämde jag mig för att sluta studierna. Jag märker nu i mina studier 

att jag inte har studerat fysik. Jag tycker att det ska vara viktigt att berätta om de här 

sakerna redan under första gymnasieåret. Inte under det sista året, när allting är redan 

bestämt. Då borde man redan ha valt lång kemi, fysik och matematik.” (Informant 5) 

”Jag klarade mig inte speciellt bra i lång matematik och därför funderade jag på att sluta 

det. Min matematiklärare var ändå väldigt sporrande, och jag fick stöd i matematik. När 

jag ville byta till kort matematik, bad läraren mig att riktigt fundera efter. Det skulle ge 

mig mera möjligheter att söka till universitet om jag har skrivit lång matematik. Fast 

läraren inte specifikt talade om tekniska områden, var det pga. henne som jag fortsatte i 

lång matematik. Jag skrev lång matematik i studentexamen, och hade en bra bas att 

komma in och studera tekniska områden.” (Informant 2) 

Gemensamt för svaren i intervjuerna är en efterfrågan på interaktion med studenter som 

redan är teknikstudenter. Gymnasietidens kompisgäng påverkade till en viss del 

intresset för teknikstudier, men inte för alla informanter. En majoritet av informanterna 

hade gått i en klass som antingen var inriktad på matematik och naturvetenskap eller 

samlade alla som studerade lång matematik, fysik eller kemi i samma klass. 

”Under gymnasiet så var det en fas då jag inte lyssnade på mig själv och vad jag var 

intresserad av utan jag ville bara en del av gänget. Då ville jag umgås med de personer 

som inte var de som var intresserade av att studera matematiska ämnen. Fast nu när jag 

tänker på det i efterhand, så borde jag kanske ha varit mera intresserade av att umgås 

med dem som faktiskt tyckte om samma saker som jag. Men jag upplevde inte att jag 

skulle till exempel bli mobbad, för att jag var intresserad av tekniska ämnen. Där det 

hade kanske mer att göra med min egna personliga förändring. Men jag tog ändå denna 

lång matematik och min skolframgång på allvar.” (Informant 3) 

”Jag kände kvinnor på tekniska områden när jag sökte in. Och det var egentligen 

orsaken varför jag ville söka mig till tekniska branscherna. Jag hörde av mina gamla 

kompisar att de hade studerat teknik så visar det sig fick jag höra att man kunde studera 

det här.” (Informant 4) 

”Under mitt mellanår så diskuterade jag med en kompis som studerade teknik. Det 

verkade jätteintressant. Studierna innehöll många ämnesområden som vi hade haft i 

gymnasiet som kemi matematik, biologi och fysik. Men också saker som har direkt med 

teknik att göra som processteknik. Jag har två gamla klasskompisar som båda studerade 
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i samma universitet olika tekniska ämnen. De hade tyckt bra om sina studier och de 

berättade att det har varit jättetrevligt. Så jag ville också söka in.” (Informant 2) 

Geografiska skillnader spelar en roll i hur informanterna anser att de har fått 

information om teknikstudier. Hemorten för informanterna varierar från storstäder till 

småorter. Informanterna som kommer från små orter anser, att de skulle ha fått mera 

information om studier på tekniska området ifall de bodde i en universitetsstad. Men, de 

informanterna som kommer från storstäder med universitet anser, att de inte heller har 

fått tillräckligt information om teknikstudier. Detta är intressant och skulle behöva 

granskas närmare genom att kolla igenom statistik på nya studenters hemorter. Enligt 

tidigare utredningar var över 40% av de nya teknikstuderande från Nyland år 2019.60 

”Jag upplever att det finns en stor skillnad i marknadsföringen av utbud på tekniska 

områdets studier. Man är bättre på att marknadsföra dem i städer där det finns 

universitet. Det känns också att många av dem som jag studerar med nu kommer från 

storstäder. När jag frågade hur det har hittat studieområdet, så har det sagt att det har 

kommit på besök med gymnasieklassen till universitetet.” (Informant 3) 

”Jag tror att för att jag kommer från en liten ort, så skulle det ha varit bredare 

möjligheter att höra om olika studieinriktningar i fall man bodde i en storstad. Nästan 

alla som jag har gått i grundskolan med har blivit kvar på vår hemort. Man vill inte 

flytta bort därifrån. Det finns en storstad ganska nära, men det känns också som en lång 

väg för en sån som inte har flyttat bort. Det skulle ha varit trevligt och intressant för mig 

att höra hur det hur det är att flytta till en annan ort, hur man får nya vänner på en ny 

plats och hur man fixar en lägenhet.” (Informant 4) 

”Jag tycker att det ska vara viktigt, att när jag kom från ett gymnasium där de flesta 

föräldrar inte har studerat något och stereotypen är att de som studerade i gymnasiet 

kom från invandrar familjer. Det betydde i praktiken, att mina klasskamrater inte fick 

sporrande hemifrån att söka sig till tekniska områdena. Och samtidigt så hade lärarna 

låga förväntningar på dem. I skolan talade man mycket om att söka sig till närvårdare. 

Om man går på studiebesök i dom gymnasierna där medeltalet är redan högst så är 

förutsättningen det att alla söker sig till universitet. Därför skulle det vara viktigt att ha 

studiebesök till de skolorna som inte har så höga medeltal. Det skulle vara viktigt att 

alla skulle få information om hurdant det kan vara i universitet.” (Informant 1) 

Det är viktigt att föra fram, att kvinnorna som blev intervjuade inte kom att tänka på 

stereotyper man som kvinna hade kunnat bli utsatt för inom tekniska områden. Om man 

tar i beaktande vad som behandlats i kapitel 3 i denna pro gradu-avhandling, kan man 

ändå inte utesluta att stereotypiskt hot skulle vara obetydlig när kvinnor väljer sin 

studieinriktning. 

Orsaken bakom att informanterna inte kände igen några stereotypier kan ses som 

följande. Antingen har inte kvinnorna haft en möjlighet att granska stereotyper från 
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utsidan för att de själv påverkats av dem. En annan möjlighet är, att detta sampel av 

kvinnor inte har blivit påverkade av stereotypier. Informanterna är ju unga kvinnor som 

har sökt sig till tekniska ämnen. Då kan man tänka sig att stereotypihot har påverkat de 

som inte har sökt. Alltså dem, som jag inte har intervjuar i detta arbete. 

”Under gymnasiet fanns det inte stereotypier om flickor som var bra på tekniska ämnen. 

Men på mina sommararbeten har det kommit emot stereotypier om kvinnor i tekniska 

områden. Jag jobbade på min egen bransch. Jag jobbade på en fabrik, där arbetet 

innebär att man ska också göra fysiska saker. De äldre männen som arbetade med mig, 

lät mig inte göra riktiga jobb först. Sättet som dom betedde sig mot mig var som att jag 

var en ynklig flicka som arbetade. Men sen när kollegorna märkte att jag faktiskt vill 

vara här och göra det här jobbet, så lät det mig göra allting. Det tog jättelänge för dem 

att släppa in mig i gruppen, men sen efter det så får det bra.” (Informant 4) 

Det är intressant att informanterna såg sina möjligheter inom arbetslivet som breda. De 

såg fram emot att bli färdiga med sina studier. Informanterna hade inte en negativ bild 

av deras möjligheter som kvinnor i arbetslivet, vilket var en faktor betonades som att ha 

en negativ påverkan på kvinnors intresse för teknikstudier som presenterades i kapitel 3 

i denna pro-gradu avhandling. Orsaken bakom detta kan vara att de har lärt känna 

kvinnor inom branscherna under sina studier, och på så sätt har fått en personlig positiv 

upplevelse som påverkar sin synvinkel på saken. 

Informanterna funderar, att det skulle ha varit en positiv upplevelse att delta under sin 

gymnasietid i evenemang för kvinnor som är intresserade av tekniska branscherna. 

”Om jag skulle ha deltagit i ett evenemang som Shaking up Tech, så tror jag att de 

skulle ha höjt mitt intresse för att söka. Men när det inte har funnits, så är det svårt att 

tänka sig hur det skulle ha påverkat mig. Eller åtminstone så hade jag inte hört om att 

det skulle ha ordnats ett likadant evenemang då.” (Informant 4) 

”Jag tycker att det skulle vara bra, om man skulle ordna mera evenemang för gymnasie-

elever. Då skulle man kunna träffa studenter från olika universitet och de skulle berätta 

om hurdant det är att studera. Speciellt i Otnäs. Eller att berätta för unga att det är också 

en möjlighet att studera överhuvudtaget, att kvinnor behöver inte bara vara 

hemmamamma. Inte för att det är något fel på det heller. Men att det finns många 

möjligheter. Man behöver inte bara bli en lärare eller sekreterare, bara för att man är 

kvinna.” (Informant 5) 

”Jag tycker att det ska vara viktigt att Shaking up Tech, som jag deltog i 2018, är 

inriktad endast för kvinnor. Om det inte skulle vara så, skulle det inte vara någon 

skillnad till alla andra evenemang som man deltar i gymnasiet. Ifall evenemangen skulle 

öppnas åt alla, så tror jag att man skulle välja i skolorna att alla deltagare skulle vara 

män. ” (Informant 6) 

När jag nu presenterat de synpunkter och tankarsom informanterna har haft kommer jag 

till näst att presentera vad som kom fram i intervjun med informanten som hade deltagit 
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i Shaking up Tech år 2018. Informanten anser att evenemanget i sin helhet var en 

positiv upplevelse. 

”Jag tyckte att evenemanget var kul. Man märkte av att det var första gången som man 

arrangerade det. På grund av evenemangsproduktionen, blev det en lite konstig bild av 

evenemanget. Inte kanske direkt dåligt, men lite så där konstig. Det skulle kunna vara 

mycket bättre. Innehållsmässigt tyckte jag det var jättebra. Jag tyckte mycket om 

talarna. Det är inte ofta som jag blir och fundera efteråt på något tal som jag har hört, 

men nu var det så att jag faktiskt gjorde det. Linda Liukas och Pauliina Ilmonen Båda 

blev starkt i mitt huvud som en jätte inspirerande och positiv tal. Det var kul att vara en 

dag bort från skolan.” (Informant 6) 

Det är tydligt under intervjun, att evenemangsproduktionen i sig spelar en stor roll i hur 

deltagarna upplever evenemanget. Som förbättringsförslag föreslog hon, att det i regel 

kunde vara kvinnor som håller verkstäder under evenemanget. 

”Verkstaden som jag deltog i var inte bra. Jag tror att det var så, att det är en som skulle 

hålla verkstaden hade det blivit sjuk, så det kom någon annan istället. Ledaren var en 

person som studerade själv. Hen var helt ute och cyklar med vad man skulle göra på 

verkstaden. Det var en bra grundidé i verkstaden, men produktionen hade bara inte 

funkat. Jag tycker att det ska ha varit jättebra om den som höll verkstaden skulle ha varit 

en kvinna. Speciellt när verkstaden handlade om IT-branschen, där det finns en väldigt 

stor mansdominans. ” (Informant 6) 

Utöver verkstaden deltog informanten i mässdelen av evenemanget där representanter 

från olika företag fanns på plats och nuvarande teknikstudenter. Hon uppskattade 

möjligheten att personligen få träffa studenter från universitet. 

”Mässan under evenemanget hade mest interaktiva element i sig. Det var jätte intressant 

att diskutera med olika organisationer och företag som var med. Speciellt intressant var 

det för mig i de båsen där det fanns studenter. Det var jätte trevligt att tala med 

människor som redan studerade i skolan. Jag kunde ställa frågor till dem. Det var 

speciellt viktigt för mig, för att jag hade ju redan bestämt att jag vill studera teknik. Men 

för mig handlade det mest om att välja vad jag skulle inrikta mig på. Jag valde mitt 

nuvarande huvudämne på basen av vad studenterna berättade åt mig under 

evenemanget. ” (Informant 6) 

När jag frågade den sista öppna frågan berättade informanten, hur deltagandet i 

evenemanget har påverkat henne. Informanten tyckte i regel om evenemanget. Hon har 

varit med som volontär i Shaking up Tech efter att hon inlett sina studier. Det blev 

uppenbart att informanten starkt upplevt  att det har varit en positiv upplevelse att vara 

med i evenemangsproduktionen. 

”När jag senare varit med evenemanget som volontär, har det känts att det har gett mig 

mera en känsla av att bli bemyndigad som kvinna. Mycket mer än då när jag själv 

deltog i evenemanget. Jag upplever starkt att organisationens sätt att göra saker och 

deras mål är bemyndigande för oss. Evenemanget arrangeras av kvinnor. Jag har varit i 
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kontakt med människor som jag inte annars har att göra med, som andra volontärer som 

studerar olika ämnen i samma universitet.” (Informant 6) 

Som avslutande till presentationen av fallstudien kan jag konstatera, att det finns 

gemensamma punkter i informanternas berättelser. Samtidigt som jag inte kan dra 

endast en tydlig slutsats som orsak till att kvinnorna har sökt sig till teknikstudier. 

Deltagandet i Shaking up Tech skapade en positiv upplevelse hos informanten, men hon 

hade redan på förhand blivit medveten om hennes intresse för teknikstudier. Därmed 

kan man inte dra slutsatsen att det skulle ha varit evenemanget som fick henne att söka 

sig till tekniska området. 

4.4 Likheter och skillnader 

Både Shaking up Tech och Ada har samma målgrupp, unga kvinnor i gymnasieåldern 

som är intresserade av tekniska ämnen. Shaking up Tech arrangeras som ett samarbete 

mellan många universitet i Finland, medan Ada har endast en huvudarrangör. Ada 

arrangerar både aktiviteter året runt i form av klubbar och evenemang. Däremot 

fokuserar Shaking up Tech på årliga evenemanget där man bjuder in unga kvinnor från 

runtom Finland. Shaking up Tech ordnar inte verksamhet för unga kvinnor under 

läsåret, vilket är logiskt med tanke på att deltagare kommer från olika orter.  

I kapitel tre av denna pro gradu-avhandling beskrivs faktorer som bidrar till att få mera 

kvinnor att studera teknik där det ingår b.la. att få personliga upplevelser av att träffa 

kvinnor som arbetar inom tekniska områden, att få praktisk erfarenhet och tillämpning 

av kunskap, samt samarbete med privata sektorn.61 

Både Shaking up Tech och Ada bidrar till den första punkten genom att ordna fysiska 

evenemang där unga kvinnor får personliga upplevelser. Det finns många faktorer som 

påverkar att ett evenemang är lyckat. Man kan inte utgå från att alla deltagare skulle få 

en likadan upplevelse. Mängden deltagare, tidtabell och atmosfär är faktorer som kan 

påverka hur en individ upplever ett evenemang. Det är inte möjligt att utvärdera de 

evenemang som arrangeras av Shaking up Tech eller Ada genomgående i denna 

avhandling nu på efterhand. Men det är viktigt att påpeka att dessa faktorer spelar en 

roll i helheten. 

 
61 UNESCO 2017 
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Faktorer som bidrar till positiva upplevelser som kan motivera unga till teknikstudier är 

praktisk erfarenhet och tillämpning av kunskap. Dessa faktorer uppfylls i båda 

projekten, genom att det ordnas interaktiva verkstäder. Däremot kan jag inte granska 

innehåller av dessa verkstäder mera på djupet, eftersom mitt huvudsakliga material inte 

besvarar på denna fråga. För att forska ämnet vidare skulle det vara av intresse att skapa 

en enkät åt deltagare i evenemangen. 

I teoridelen för detta arbete kom det fram att samarbete med den privata sektorn gynnar 

både studenter och företag inom tekniska områden. Både Shaking up Tech och Ada har 

samarbetspartners från tekniska branscherna. Men det nämns inte på någondera av 

projektens webbsidor, ifall dessa samarbetspartners endast är finansiärer i projekten, 

eller om de har en mera aktiv roll i verksamheten. 

Utöver verksamhet för gymnasiestudenter ordnar Ada verksamhet för kvinnor som 

redan är teknikstudenter. Adas mål är att så många som möjligt fortsätter sina studier 

och blir examinerade. De arrangerar aktiviteter som svetsar samman studenter inom 

tekniska ämnen. Aktiviteter är fritidsaktiviteter som t.ex. bowling samt studiebesök till 

olika företag.62 

När vi granskar Adas Instagram-profil ser vi att de har 460 publikationer och 2094 

följare. Shaking up Tech har 106 publikationer och 323 följare. Skillnader i storleken 

mellan dessa två profiler är betydande. En stor skillnad i följare kan anses vara 1000 

följare. Då kan man konstatera att skillnaden i storleken mellan dessa två profiler är 

stor.6364 

I Adas sociala medier ser man en mångsidig skara av unga kvinnor som studerar teknik 

och kvinnor som redan arbetar i tekniska områden. Studenterna presenteras med hjälp 

av mångsidiga digitala uttrycksformer som bilder, intervjuer och videomaterial. Man 

kan tydligt se från Adas profil att de har ett starkt varumärkestänk i deras grafiska 

utformning. De sparade berättelserna på deras Instagram-profil har en genomtänkt 

grafisk utformning med egna ikoner. De använder konsekvent i sina bildmaterial sina 

varumärkes färger vilka ser ut att vara gul, lila, orange och beige.65 

 
62 NTNU 2022 
63 Ada 2022 
64 Shaking up Tech 2022 
65 Ada 2022 
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Bild 3. Skärmbild från Adas Instagram profil. I ikonerna ser vi en genomtänkt grafisk utformning.66 

Däremot är Shaking up Techs sociala medier en blandning mellan olika grafiska 

uttryck. De har ett mera varierande grafiskt uttryck än Ada. Deras flöde använder färger 

som svart, vit, pink, grön, ljusröd och turkos. Det finns mycket bilder som i själva 

bilden har text, istället för att använda sig av bildtexter. De sparade berättelserna på 

deras profil har inte ikoner som Ada har.67 

 

Bild 4. Skärmbild från Shaking up Techs Instagram profil. Den grafiska utformningen på innehållet är 

varierande.68 

Ada publicerar däremot också bilder som är tagna i stunden. Ada publicerar inte endast 

material som framställts på förhand, utan också gruppbilder från karriärsnätverkets 

verksamhet. Det kan tolkas som en sammansvetsande bild som ger mervärde åt 

 
66 Ada 2022 
67 Shaking up Tech 2022 
68 Shaking up Tech 2022 
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studenter, så att de eventuellt kan känna sig som en del av gruppen. Det blir också 

tydligt att bilderna är tagna under ett visst tillfälle och känns äkta. 

 

Bild 5. Skärmbild från Adas Instagram profil. I bilderna ser vi unga kvinnor och gruppbilder från olika 

evenemang.69 

I jämförelse har Shaking up Tech endast bilder på enskilda personer i sin profil. 

Bilderna ser väldigt professionella ut och många av dem har också texter på bilden. De 

ger ett intryck av att vara reklam. Innehållet i profilen fokuserar mest på kvinnor som 

redan är i branschen, däremot fokuserar Ada mest på kvinnor som studerar för tillfället. 

Ada publicerar också bilder där det också finns texter på bilden, men de har också 

mycket innehåll som ser ut att det är taget med en smarttelefon istället för en 

systemkamera. Bilderna känns äkta och lätta att närma sig.  

 
69 Ada 2022 
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Bild 6. Skärmbild från Shaking up Techs Instagram profil. I bilderna ser vi kvinnor som arbetar inom 

tekniska områden och citat av dem. Bilderna ser ut att vara tagna av professionella fotografer.70 

Utöver bilder på nuvarande studenter och evenemang publicerar Ada studietips på deras 

sociala medier. Studietipsen ger praktisk information aktuella saker för studenter som 

t.ex. hur man kan ta itu med studierna i början av läsåret. Studietipsen är utformade med 

samma varumärkes färger som nämnts ovan. Ada presenterar också olika 

campusområden och studiestäder. Däremot saknar Shaking up Tech innehåll om 

studiestäder. 71 

När man jämför dessa två projekts sociala medier kan man konstatera, att Ada skapar 

innehåll som informanterna saknade som kom fram i fallstudien i detta arbete. 

Informanterna saknade information om hurdant det i praktiken är att studera, hurdant 

det är att flytta till en ny stad, studiebesök och berättelser från unga som studerar själv. 

Som utvecklingsförslag skulle jag uppmana Shaking up Tech att besvara dessa 

frågeställningar i deras sociala medier. Jag vill ändå föra fram att Shaking up Tech 

skapar innehåll som besvarar behovet att ha flera kvinnliga förebilder inom branschen. 

 
70 Shaking up Tech 2022 
71 Ada 2022 
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Bild 7. Skärmbild från Adas Instagram profil. I bildtexten presenteras kvinnan som syns i bilden. Hon 

berättar hur hon blev intresserad av hennes studieämne. Detta inlägg är en bildserie med tre bilder, två 

av dessa syns inte i denna skärmbild.72 

 

Bild 8. Skärmbild från Shaking up Techs Instagram profil. I bildtexten presenteras kvinnan som syns på 

bilden. Hon berättar om hennes karriär.73 

I fallstudien för denna avhandling berättade informanten som varit med som volontär i 

Shaking up Tech, att det var en personligt betydande upplevelse för henne. Ada har 

väldigt många olika personer som är med och skapar innehåll till deras sociala medier, 

 
72 Ada 2022 
73 Shaking up Tech 2022 
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så jag drar slutsatsen att de har ett brett nätverk av medverkande i projektet. På basen av 

informantens syn på ämnet drar jag slutsatsen, att medverkande i projektets delar skapar 

en positiv personligt betydande upplevelse. 

 

Bild 9. Skärmbild från Adas Instagram profil. Detta inlägg är en bildserie med tre bilder, två av dessa 

syns inte i denna skärmbild. I bildtexten presenteras deras verksamhet där studenter har haft en möjlighet 

att träffa kvinnor med samma intressen.74 

Det i sin tur kan leda till motivation för att slutföra sina studier, en gnista av intresse för 

att berätta om sina studier för andra eller att man skapar minnen för livet. Dessa möjliga 

positiva upplevelser är en bra motiverade för att ha mera studenter med i projekten. 

I fallstudien i detta arbete berättar informanterna, att de borde redan under högstadiet 

valt att studera vissa ämnen. I praktiken innebär det att de skulle borde ha valt lång 

matematik redan under första året i gymnasiet. Studier i lång matematik skulle gynna 

möjligheterna att studera tekniska området på universitetsnivå. Målgruppen för både 

Shaking up Tech och Ada är gymnasiestudenter. I ljuset av intervjuerna fäster jag 

uppmärksamhet på, ifall det borde ändras till en bredare målgrupp. Då skulle man också 

ordna verksamhet för elever i högstadiet. 

Varken Shaking up Tech eller Ada berättar inte på sina sociala medier eller webbsidor, 

att de skulle försöka åtgärda faktorer i arbetslivet som påverkar kvinnors intresse för 

 
74 Ada 2022 
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teknikstudier. De handlar om faktorer som t.ex. att avlägsna löneskillnader, lagstiftning 

eller kvoter. Enligt undersökningarna spelar dessa faktorer en stor roll i motivationen 

för att överhuvudtaget söka sig in till tekniska områden. 

Som avslutning till detta kapitel vill jag föra fram att jag väljer att inte diskutera vidare 

möjligheterna av digital klubbverksamhet, men vill ändå påpeka att denna möjlighet 

inte är utforskad i verksamheterna. I slutdiskussionen för detta arbete ingår en 

beskrivning över möjligheter till nya projekt med liknande målsättningar som Shaking 

up tech och Ada har. 
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5 SLUTDISKUSSION 

I detta avslutande kapitel kommer till näst en diskussion kring denna pro gradu-

avhandling. 

Inledningsvis ska jag diskutera vilka frågor som behandlades i denna avhandling. Det 

första är vilka faktorer som bidrar till att kvinnor studerar teknik och hur man kan 

motivera dem att söka sig till studier i teknik. Det andra är på vilket sätt man arbetar i 

Finland respektive Norge med projekt för att uppnå målet att flera kvinnor skulle 

studera inom tekniska områden. 

Enligt tidigare forskning och fallstudien i detta arbete kan vi se olika faktorer som 

bidrar till att kvinnor studerar teknik. Dessa faktorer är relaterade till sociala-, 

individuella-, psykologiska-, samhällsrelaterade-, arbetsmässiga- och 

kommunikationsrelaterade faktorer. Till näst kommer en utredning av dessa faktorer. 

Sociala faktorer som påverkar kvinnors intresse för det tekniska området är: sociala 

normer, gruppdynamik, stereotypihot, vänner och familj. 

Individuella faktorer som påverkar intresset för tekniska områden är: intresse för 

matematiska ämnen, hur stereotyper inverkar, hur man upplever att ens förmågor inom 

tekniska ämnen kan uppövas och personliga positiva upplevelser man får. 

Psykologiska faktorer som påverkar hur kvinnor söker sig till det tekniska området är: 

engagemang i undervisningen, intresse för läroämnet, inlärning, motivation och 

uthållighet i studierna. Det handlar också om hur individen ser framgång inom 

matematiska ämnen som något som kan uppövas istället för något som är beroende av 

intelligens. Dessa psykologiska faktorer leder i sin tur till framgång inom tekniska 

ämnen. 

Samhällsrelaterade faktorer som påverkar hur kvinnor söker sig till det tekniska området 

är: jämlik bedömning i skolor, jämlika ekonomiska förhållanden, utjämning av 

löneskillnader, lagstiftning och kvoter. 

Arbetsmässiga faktorer som påverkar kvinnors intresse för tekniska området är: 

löneförhållanden, behovet av flera förebilder och mansdominans i de tekniska 

branscherna. Att få fler kvinnor in i de tekniska arbetsbranscherna innebär ett behov av 
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en större strukturell förändring i arbetsmarknaden. Det handlar om t.ex. jämlika löner, 

rättvisa möjligheter till högre lön och möjligheter till mer krävande arbetsuppgifter i 

framtiden. Det handlar om representation i ledarpositioner och nätverk som skapas för 

att nå dit. 

Kommunikationsrelaterade faktorer som påverkar kvinnors syn på tekniska områden är 

hur kvinnor representeras i media. Speciellt medierna spelar en roll i hur stereotypier 

byggs upp som i sin tur påverkar hur stereotypihotet upplevs. Det är av intresse att 

poängtera att medierna handlar inte endast om lineär television eller dagstidningar utan 

också sociala medier, läroböcker och ljudinnehåll. 

Som en följd av att öka andelen kvinnliga studenter skapar man mera diversitet inom 

studie- och arbetslivet. Ökad diversitet leder till nya tankebanor och bättre produkter. 

Diversitet är speciellt viktigt inom de tekniska områdena, där kvinnor för tillfället är 

underrepresenterade. Diversitet och samarbete mellan olika människor i arbetslivet leder 

till att skapa en kollektiv intelligensfaktor. 

De ovan nämnda faktorerna spelar en roll i hur kvinnor dras till tekniska områden. Till 

näst diskuteras på vilka sätt man kan påverka dessa faktorers inflytande. Utmaningar 

med ämnet är att det inte finns en klar lösning som skulle skapa en stor förändring. Det 

kräver ett genomgående samarbete mellan olika parter och aktiva handlingar och val av 

t.ex. skolor, lärare, utbildningsstyrelsen, föräldrar och medier. Valet av studieinriktning 

är en heltäckande fråga som påverkas också av socialisering, då individen lär sig hur 

man beter sig som medlem i samhället. Det handlar om information, regler, 

förväntningar och attityder som sätts på individen. 

Som tidigare nämnts hör stereotypihot till de sociala faktorerna som påverkar kvinnors 

intresse för teknikstudier. Stereotypihotets påverkan kan obetydliggöras genom att 

påverka antaganden som t.ex. skolmiljön har om flickor som är intresserade av teknik.  

Ett effektivt sätt att påverka antaganden och stereotyper som individerna har om kvinnor 

på tekniska områden är att de själv får träffa kvinnor som arbetar inom det tekniska 

området och höra om deras erfarenheter. Det handlar då inte endast om att påverka 

antaganden som unga kvinnor själv har utan också hur deras närmiljö tänker om kvinnor 

som är på tekniska områden. 
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Andra faktorer utöver stereotypihot som kom starkt fram i fallstudien för denna 

avhandling är: tillgänglig information om studiemöjligheter i tekniska området och 

geografiska faktorer som påverkar deras intresse att söka sig till teknikstudier. Båda 

dessa faktorer kan utjämnas genom att ge ut information om ämnena. 

Den andra frågan som behandlades i denna avhandling är på vilket sätt man arbetar med 

projekt i Finland respektive Norge, för att uppnå målet att flera kvinnor skulle studera 

inom tekniska områden. I arbetet granskas två projekt, Shaking up Tech i Finland och 

Ada i Norge. Dessa projekt skapar verksamhet för unga kvinnor att bekanta sig med 

tekniska områden. 

Jag vill poängtera att ifall detta arbete skulle ha granskat skillnaden mellan två olika 

länder som inte är nordiska länder, skulle resultatet förmodligen varit väldigt 

annorlunda. De nordiska ländernas kultur och seder är på många plan väldigt lika. 

Metoderna som Shaking up Tech och Ada använde för att nå ut till unga var väldigt 

liknande. 

Som följd av denna undersökning kan resultatet användas för att utveckla verksamheten 

i projekten eller att skapa ett nytt projekt med liknande målsättningar.  

Till näst diskuteras slutsatser, följdfrågor och idéer för nya projekt som vuxit fram 

under processen för denna avhandling. För att uppnå målet av att få mera studenter att 

söka sig till tekniska områden, drar jag slutsatsen att studiehandledaren och lärarna 

spelar en avgörande roll i helheten. I intervjuerna kom det också fram att lärarnas 

attityder och råd spelar en avgörande roll i hur unga ser sina möjligheter till studier. 

Lärarnas kunskap och information om möjligheterna i de tekniska branscherna spelar en 

avgörande roll i att få kunskap ut till eleverna. Samtidigt är det viktigt att lärarna och 

studenternas närkrets skapar en positiv, sporrande miljö för unga så att de tror på sina 

egna förmågor och möjligheter för framtiden. 

Jag har kommit till den slutsatsen som en följd av undersökningen i detta arbete att det 

skulle vara av intresse att skapa ett konkret material, utbildningsmöjligheter eller 

nätverkningstillfällen för lärare och studiehandledare att bekanta sig med möjligheterna 

till teknikstudier i Finland. 
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I intervjuerna kom det fram synpunkter på hur bostadsorten kan påverka presentationen 

av studieutbudet. Det skulle vara viktigt att fästa uppmärksamhet vid att också föra fram 

information om studiemöjligheter till mindre städer där det inte finns universitet. Man 

skulle kunna ordna en turné runtom i Finland eller skapa ett material som är digitalt 

tillgängligt. Då skulle alla komma åt materialet oberoende av var de bor. 

Det ovan nämnda projektets målgrupp skulle vara lärare och studiehandledare. Utöver 

denna målgrupp kunde man samla ihop ett interaktivt material eller en turné för elever. 

Ett projekt för elever där de skulle göra olika experiment som tillämpar praktisk 

kunskap om tekniska ämnen. Då skulle eleverna få personliga positiva upplevelser, där 

de kunde tillämpa sina kunskaper till praktisk erfarenhet. Detta är enligt tidigare 

forskning en sak som bidrar till att få fler elever intresserade av ämnet. Det interaktiva 

materialet kunde föras runt i skolor fysiskt. Eller för att nå en bredare målgrupp, kunde 

instruktionerna vara tillgängliga digitalt. 

Mot bakgrunden att praktiska upplevelser väcker intresse för unga kvinnor, är det 

viktigt att föra fram i slutdiskussionen för detta arbete, att denna undersökning inte tar i 

beaktande den senaste läroplanen. Det kan ha skett förändringar i hur man lär ut vissa 

ämnen sedan tiden då informanterna själva gått i skola. Det kan hända att 

skolundervisningen nuförtiden är mera praktiskt lagd. 

Utöver aktiviteter som kunde införas i skolor kunde man också använda digitala medel 

för att bryta fördomar om kvinnor som arbetar inom tekniska områden. För att detta 

skulle uppnås behövs det unga kvinnor som redan är studenter eller alumner, som är 

intresserade av kommunikation. Genom att producera innehåll som t.ex. videon från 

vardagliga situationer i studie- eller arbetslivet, kan man skapa en mera mångsidig bild 

av branschen. Det i sin tur kunde locka unga till tekniska områden. 

I fallstudien för detta arbete kom det fram, att unga också skulle vara intresserade av att 

höra hurudant det är att bo självständigt eller hur man får vänner på en ny ort. Materialet 

kunde framställas av antingen individer själva eller gemensamt tillsammans med 

universitet eller yrkeshögskolor. 

Genom att ordna verksamhet för unga kvinnor tillsammans med nuvarande studenter 

kan man skapa en gemenskap för de nuvarande studenterna samtidigt som man 
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motiverar kvinnor att söka sig till tekniska områden. Genom att skapa en gemenskap för 

de bland studenterna kan det i sin tur leda till att motivera till att slutföra studier. 

Det skulle vara intressant att föra fram element av nordiskt samarbete. Då kunde man 

t.ex. ha deltagare från liknande projekt runt om i Norden för att gemensamma 

seminarier eller studieresor. Det skulle kunna väcka intresse också hos studenter att göra 

utbytes perioder vid andra nordiska universitet. Det är också möjligt att positiva 

upplevelser under studieresorna skapar intresse att arbeta i något annat nordiskt land. 

I fallstudien för detta arbete kom det fram i intervjuerna, att informanterna upplevde att 

det finns ett behov att ordna verksamhet för en yngre målgrupp än gymnasie-elever. Hur 

kan man nå dessa målgrupper? Kommunikationsmässigt spelar valet av sociala medier 

en stor roll. Nya former av sociala medier utvecklas konstant och används av yngre 

målgrupper. Samtidigt tänker jag, att man borde lägga mera tyngdpunkt på att nå ut till 

föräldrar och lärare via sociala medier. Då skulle tyngdpunkten i kommunikationen inte 

vara att nå ut till unga, utan att nå till de äldre personerna i deras närkrets. 

Orsaken bakom denna tanke är jag upplever att man lägger ett för stort ansvar på 

eleverna själva att ha en förmåga att ifrågasätta vad de ser i sociala medier redan i en 

ung ålder. Barn har inte ännu utvecklat en förmåga till urskiljning i sina sociala medier. 

De har inte heller utvecklat ett kunskap om mediekritik på samma sätt som vuxna. 

När man talar om sociala medier som används i yrkesbruk, är det viktigt att fästa 

uppmärksamhet vid att skapa innehåll som är meningsfullt. Det är på ett etiskt plan 

viktigare än att skapa innehåll som får mycket uppmärksamhet. Men samtidigt 

bestämmer algoritmer vilken sorts innehåll man ser. För att algoritmerna ska lägga 

märke till innehåll och sprida det, måste innehållet skapa diskussion eller interaktion 

med följare. 

I intervjuerna kommer det indirekt fram, att det finns ett klart behov för evenemang och 

platser som känns trygga för kvinnor som är intresserade av teknik. En trygg miljö 

skulle göra det möjligt för kvinnor att i en trygg miljö utveckla sina genuina intressen. 

En av informanterna upplevde att det är väldigt viktigt att evenemang ordnas specifikt 

för kvinnor som är intresserade av teknik. Orsaken bakom detta var att hon tänkte att 

ifall evenemangen skulle vara öppna för alla skulle majoriteten vara män. Jag tror att det 

indirekt också handlar om att skapa en trygg miljö för deltagarna. 
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Många evenemang använder sig av regler för trygga evenemang. I dessa regler berättar 

man klart och tydligt före och under tillställningen, att vissa beteenden inte tillåts under 

evenemanget som t.ex. trakasserier. Det skulle vara viktigt att fästa uppmärksamhet vid 

tydliga regler för en trygg miljö under evenemangen. Det skulle vara speciellt viktigt för 

de deltagare som själva har fått negativ kritik för deras teknikintresse, som enligt 

undersökningar är vanligt. 

Till näst diskuteras begränsningen av ämnet i denna avhandling och belägg för fortsatt 

forskning. Jag har valt att i denna avhandling utesluta undersökning om sexuella 

trakasserier och hur de påverkar arbetsförhållandena för kvinnor inom tekniska 

områden. Tyvärr har jag ändå under min materialinsamling stött på många artiklar i 

medier där kvinnor berättar hur de har blivit utsatta för sexuella trakasserier då de 

arbetat inom tekniska områden. Ämnet är brett och det skulle vara av intresse att 

undersöka det vidare. I avhandlingen har jag valt att fokusera på stereotyper som utgår 

från tidigare forskningsmaterial som påverkar unga kvinnor. 

I fortsatta undersökningar skulle det också vara viktigt att fästa uppmärksamhet på att 

granska hur kvinnor upplever att de ändrar sitt beteende beroende på vilken bransch de 

arbetar i. Jag har under min materialinsamling stött på diskussioner där kvinnor för fram 

att de måste ändra på sättet de klär sig och agerar för att tas på allvar i arbetslivet. 

Följderna och upplevelserna av att t.ex. klä sig feminint och hur det påverkar hur 

kvinnor tas på allvar i arbetslivet skulle vara viktigt att forska i. 

Ytterligare har jag valt att utesluta forskning kring genusmångfald ur denna pro gradu-

avhandling. Och därmed har jag begränsat avhandlingen till att undersöka ”cis-kvinnor” 

(som föds till kvinna och upplever sig som kvinna). Jag upplever att det skulle vara 

betydande för många ifall evenemangens deltagare inte skulle begränsas till endast cis-

kvinnor också välkomna med icke-binära personer och dem som har kvinnlig 

könsidentitet. 

I vidare studie skulle det vara intressant att undersöka och följa och göra en 

longitudinell undersökning som skulle följa flickors skolframgång under en längre 

period. Då skulle man kunna granska olika faktorer som påverkar individens motivation 

för vissa ämnen och vilka alla faktorer som spelar en roll i valet av studieinriktning. 

Genom en longitudinell undersökning skulle man få en mera genomgående och 
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heltäckande bild av helheten än en tvärsnittsstudie. Då kunde man också bättre ta i 

beaktande familjerelaterade faktorer som påverkar individen. 

I denna avhandling behandlades kort hur flickor och pojkar redan under skoltiden väljer 

olika ämnen. Pojkar väljer mer teknikbaserade ämnen än flickor. Men, hur långt innan 

skolåldern börjar könsstereotyper spela en roll i individens beteende? Ett ämne som inte 

diskuterats i denna avhandling är t.ex. leksaks industrins påverkan på tendenser till 

intresse hos barn. De olika leksakskatalogerna visar ofta en stereotypisk bild av att barn 

av ett visst kön är intresserade av viss sorts leksaker. T.ex. genom att visa i 

bildkataloger flickor som leker med dockor och pojkar som leker med traktorer. Det 

skulle vara intressant att följa upp ifall det handlar endast om lekar som man har som 

barn, eller ifall barn redan från en ung ålder blir påverkade av stereotypier. 

Till näst diskuteras samarbete, nätverk och processer inom arbetslivet. I tidigare 

undersökningar har det förts fram, att mervärdet av ett nätverk är stort. Genom att 

påverka dessa nätverk kan man skapa förändringar som skulle bidra till att mera kvinnor 

skulle söka sig till tekniska områden. Inom arbetsmarknaden kommer detta fram t.ex. 

genom de beslut som företag tar om vad för kriterier de använder i sina 

rekryteringsprocesser. Genom att skapa jämlika rekryteringsprocesser skulle detta i sin 

tur leda till en mera mångsidig bransch. Anonym rekrytering kunde vara något att pröva 

på. 

Men det handlar inte endast om hur rekrytering utförs i företag. Undersökningar visar, 

att ett företags arbetskultur och -politik är viktiga för att bygga en trygg miljö för alla. 

Mot den bakgrunden skulle det också vara av intresse att införa en ny arbetsposition i 

företag eller implementera ett tydligare diversitets- och inklusions dimension i HR-

verksamheten.  

Samtidigt kan man utveckla nuvarande processer i företag. Det är viktigt att det finns 

t.ex. en tydlig process för hur man rapporterar dåligt uppförande eller trakasserier i 

arbetsplatser. Ytterligare åtgärder man kan ta till är t.ex. att skapa en inklusionsplan för 

att arbeta målmedvetet för en hög diversitet och inklusion.  

Vem har ansvar för att utveckla dessa processer? För att skapa en förändring behövs 

samarbete mellan inte endast olika enheter som samhälle och industri, utan också av 

enskilda personer som arbetar inom dem. Män innehar, enligt statistiken, en betydande 
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del av de högre positionerna inom företag. Därför behövs det män i ledarpositioner och i 

olika styrelser som väljer kvinnor för ledarpositioner i företagen. 

Aktiviteterna och projekten som granskas i detta arbete har målgruppen kvinnor och 

flickor. Det skulle intressant att forska vidare i hur man kan bryta stereotypier som män 

har om kvinnor. Och hur man kan påverka mäns intresse för att lyfta fram kvinnor. 

Avslutningsvis kommer jag att diskutera hur detta arbete kan läsas ur ett kulturrelaterat 

perspektiv. 

I denna avhandling diskuterades inte påverkan av kultur i stor utsträckning. Samtidigt 

kan jag konstatera i detta avslutande kapitel, att kultur spelar en stor roll i helheten 

fastän det inte skrivits ut i detta arbete genom att använda ordet kultur. Kultur handlar 

om en gemenskap som för samman människor. Denna inklusion eller exklusion skapar 

vår identitet. Stereotypier som vi har bygger långt på att skapa ramar för hur vi 

kategoriserar företeelser och människor. Detta i sin tur påverkas av vår kulturella 

bakgrund.  

Språk är en del av vår kultur och bygger vår identitet. Det formar oss som en grupp som 

kommunicerar med varandra. Språket därmed påverkar hur vi talar till oss själva och 

hur vi talar om företeelser. Det finns vissa yrkesbenämningar och andra som använder 

sig av manligt pronomen. Exempel på dessa ord är förman, brandman och ombudsman. 

Det kunde vara intressant att vidare undersöka ifall dessa ord påverkar i hur stor 

utsträckning vi föreställer oss vem som arbetar i vissa yrken. 

Detta arbete handlar om demokrati och makt, fastän de inte rent skrivits ut förrän 

slutdiskussionen för arbetet. För att skapa ett jämlikt samhälle måste förutsättningen 

vara att individerna har samma möjligheter. För att skapa jämlika produkter måste 

förutsättningen vara att det finns olika människor med i utvecklandet av dessa 

produkter. För att skapa en jämlik skolmiljö måste förutsättningen vara att alla har lika 

möjligheter att delta i undervisningen oberoende av kön eller andra faktorer. Det är då 

ett hot mot demokratin ifall kvinnor inte är med på de tekniska områdena varifrån en 

stor del av våra vardagliga produkter och infrastrukturer i samhället härstammar. 
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