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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur kvinnor upplever sin roll på en mansdomine-
rad datavetenskaplig högskoleutbildning. Datoriseringens framväxt i dagens- och framtidens 
samhälle kräver fler individer med kompetens inom det datavetenskapliga området. Trots det 
ökade behovet, kvarstår en betydande underrepresentation av kvinnliga studenter på högskoleut-
bildningen vilket resulterar i en klyfta som skapar nyfikenhet gällande hur kvinnorna upplever 
sig skildra sin roll samt vilka förväntningar som finns den. Studien tar avstamp i ett teoretiskt 
och begreppsligt ramverk uppbyggt på Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv med fokus på 
individens roller i den sociala interaktionen. Med en hermeneutisk metodansats genomfördes tio 
dialogiska intervjuer med kvinnliga studenter på en högskola i en mellanstor stad i Sverige, som 
har fullföljt minst en termin på den datavetenskapliga högskoleutbildningen. Huvudtolkningen 
som studien resulterar i belyser att kvinnan har kontrasterande roller på högskoleutbildningen, 
både i framställandet av sin roll och av de skilda förväntningarna från omgivningen. Kvinnans 
roll på den datavetenskapliga högskoleutbildningen är både tilldelad och självskapad i samman-
hanget vilket åskådliggör att framträdandet dels styrs i form av det publiken räknar med och dels 
i en motsättning av de interaktionsbundna önskningarna. Följaktligen upplever kvinnan inta en 
passiv roll i kunskapssammanhang och en aktiv roll beträffande det sociala ansvaret utifrån om-
givningens förväntningar. Samtidigt går kvinnan emot de förutfattade meningarna och bevisar 
sin kunskap, vilket visar på de kontrasterande rollerna hon intar.  
 

Nyckelord: Datavetenskaplig högskoleutbildning, dramaturgiska perspektivet, hermeneutik, 
kvinnors upplevelse, mansdominerad, roll 

  



	 	 	
	

	
	

Förord  
Författarna vill rikta ett stort tack till de kvinnliga studenterna som har ställt upp för föreliggande 
studie. Utan personernas tillmötesgående inställning och stora mod hade inte studien varit möjlig 
att genomföras och därför riktas tacksamhet till dessa individer. Författarna vill även tacka perso-
nerna på det institut som högskoleutbildningen tillhör, som med ett bra samarbete har gett bety-
delsefull information samt stöttning till studien. Avslutningsvis önskar författarna att ämnet som 
berörs i studien, kvinnans upplevelse av sin roll på den mansdominerade datavetenskapliga hög-
skoleutbildningen, och det slutliga resultatet kommer vara givande och intressant för läsaren.  
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1. Inledning 

Det faktum att tekniken har vuxit snabbt och blivit allt mer betydande för samhället är svårt att 
förbise. Den växande utvecklingen som breder ut sig i form av digitala föremål och tjänster har 
en grund i programmering, som i sin tur ingår i de större begreppen datavetenskap och datorise-
ring. Allt från hur mobiltelefonerna är uppbyggda till självkörande bilar och även samhällets mer 
omfattande infrastruktur är programmeringsstyrda. Datoriseringen utgör således idag grunden för 
de mest vardagliga sysslorna till att upprätthålla en stor del av samhället. Ett exempel på detta är 
hur sjukvården har med hjälp av artificiell intelligens (AI), följaktligen ett datorprogram som har 
hjärnan som förebild, skapat lösningar för att lösa sjukdomar och hälsoproblem, beskriver Dani-
elsson (2017) på Karolinska Institutets hemsida. Utvecklingen av programmering inom sjukvår-
den bidrar till en stor och betydande utveckling som är en viktig del i framtiden då det kommer 
att underlätta för både patienterna, sjukvården och samhället i stort, menar Danielsson.  

Samhällets vardag och liv utgår följaktligen med grund i tekniken och därmed också av datorer, 
vilket gör det tydligt att kunskap inom dessa områden är av stor betydelse både för individen och 
för samhället. Trots att kompetensen är önskvärd och efterfrågad visar Universitetskanslersämbe-
tets (UKÄ) rapport år 2016 att en övervägande majoritet av antalet studenter på den dataveten-
skapliga högskoleutbildningen i Sverige fortfarande är män (Dryler, Inkinen, Amnéus, Gillström, 
Severin, Viberg & Helldahl, 2016). En uppdelning som följer med ut på arbetsmarknaden, kon-
staterar undersökningen.  

Fördelningen mellan könen inom datavetenskapen är därmed ett viktigt ämne att diskutera då da-
toriseringen är en stor del av samhället, vilket tillför en makt till de som arbetar med det. Akade-
misk forskning om teknikens utveckling visar att den är mansdominerad, då kvinnor som intres-
serade sig för innovativ teknik under 1800-talet inte uppmärksammades i lika stor utsträckning, 
vilket ledde till att endast männen stod i rampljuset, skriver författaren Boel Berner (2004:17). På 
så vis har forskningen gett intryck av att det är männen som är de mest kunniga i den tekniska 
världen och att kvinnorna framställts som ointresserade, okunniga samt saknat den tekniska kom-
petensen, skildrar Berner (2004:32). Författaren menar följaktligen att det reproduceras en ojäm-
lik maktfördelning mellan könen eftersom datavetenskapen och dess praktiska tillämpning främst 
har utvecklats av män, och således ur ett mansperspektiv. 

I diskussionen gällande skillnad mellan könen kan patriarkatet belysas då samhället är präglat 
generellt av en mansdominans, hävdar Giddens och Sutton (2014:415). Patriarkatet beskrivs vara 
ett system av “sociala strukturer och praktiker inom vilka män dominerar, förtrycker och exploa-
terar kvinnor” (Giddens & Sutton, 2014:424). Författarna beskriver att systemet grundas i en ge-
nusordning, att männen har och tar en större makt genom mänskliga praktiker och sociala relat-
ioner, vilket blir tydligt att de vardagliga interaktionerna styrs av en kollektiv struktur. Exempel-
vis kommer patriarkatet i uttryck på arbetsmarknaden eftersom det råder yrkessegregation, såle-
des att kvinnor utesluts från vissa typer av arbeten, samt att det finns en stor löneskillnad mellan 
könen som existerat i århundraden (Giddens & Sutton, 2014:415). 

Då skillnaden mellan könen har uppmärksammats i samhället de senaste åren, finns det idag jäm-
ställdhetsmål som strävar efter att kvinnor och män ska ha samma makt till att forma både sam-
hället och sitt eget liv (Regeringskansliet, 2017). Kvinnor ska ha samma möjligheter, rättigheter 
och skyldigheter som män och därför strävar regeringen efter sex delmål, varav ett fokuserar på 
en jämställd utbildning. Målsättningen strävar efter att arbeta emot de könsbundna valen för att 
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få utbildningar mer jämställda, från förskola till universitet. Detta genom skolväsendets ansvar 
över den personliga utvecklingen hos kvinnor och män, följaktligen att de ska få samma möjlig-
heter när det gäller att utveckla sina intressen och ambitioner utan att hindras av stereotypa före-
ställningar utifrån kön, strukturer och fördomar (Regeringskansliet, 2017).  

Trots stort fokus på jämställdhet inom utbildningsväsendet i Sverige visar statistik från rapporten 
av UKÄ (Dryler m.fl., 2016), som tidigare nämnts, att det endast är trettio procent kvinnor som 
väljer en datavetenskaplig högskoleutbildning. Siffror som gör det tydligt att utbildningen är en 
av de mest ojämnställda i Sverige i modern tid. Ulrika Oredsson (2017) skriver i sin artikel på 
Lunds universitets hemsida, baserat på forskaren Una Tellheds studie, att individens könstillhö-
righet styr vilken utbildning som väljs. Oredsson (2007) skriver att det leder till ett stort sam-
hällsproblem eftersom det råder brist på arbetskraft inom typiska mans- respektive kvinnoyrken, 
samtidigt som arbetslösheten existerar i det svenska samhället. Dessutom kan de stereotypiska 
valen leda till att individer går miste om inriktningar som de egentligen skulle ha ett intresse av 
(Oredsson, 2017).  

Författarna till denna studie anser att de fåtal kvinnor som valt att studera en datavetenskaplig 
högskoleutbildning är intressant att studera. Detta med grund i statistik som representerar den 
blygsamma andel kvinnor som söker sig till en datavetenskaplig utbildning, mansdominansen 
samt datoriseringens betydelse och framfart. Anledningen till att studien fokuserar på kvinnor 
grundar sig i den ojämna könsuppdelningen i statistiken och den samhälleliga debatten om jäm-
ställdhetsfrågan. Den datavetenskapliga utbildningen intresserar då samhället ständigt utvecklas 
inom programmering och datorisering vilket fångar nutidens perspektiv. Föreliggande studie be-
lyser således ett ämne som är en politisk, akademisk och allmän känd fråga. Med anledning av 
att fokus ligger på kvinnornas upplevelse ger det studien både en samhällelig bild på makronivå 
och även en individuell upplevelse på mikronivå. Detta med hjälp av det socialpsykologiska syn-
sättet som bidrar till att kvinnans berättelse, av sin roll i utbildningen i relation till sin omgivning, 
blir det centrala. 

2. Syfte och frågeställning 	
	
Den ovanstående inledningen ger en bakgrund till dagens datavetenskapliga fält och dess bety-
dande påverkan på samhället. Med anledning av att det är mestadels män som har forskat och va-
rit yrkessamma inom området visar detta att utvecklingen av datoriseringen följer ett könsmöns-
ter. Utifrån statistik som presenterats inledningsvis visar det att underrepresentationen av kvinnor 
fortfarande finns på den datavetenskapliga högskoleutbildningen, en grupp som författarna till 
studien finner intressant att undersöka utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv. Valet att foku-
sera på individernas upplevelse bottnar i att fånga en subjektiv bild av hur det är att studera på 
denna samhälleliga betydelsefulla utbildning. Syftet med denna studie är således att undersöka 
hur kvinnor upplever sin roll som kvinnlig student på en mansdominerad datavetenskaplig hög-
skoleutbildning i en mellanstor stad i Sverige. Detta genom att använda ett hermeneutiskt synsätt 
tillsammans med Erving Goffmans dramaturgiska teori i tolkandet av datamaterialet. För att 
närma oss syftet med grund i den valda teorin, besvaras följande frågeställningar: 

Hur skildrar kvinnan sin roll på den datavetenskapliga högskoleutbildningen?  

Vilka förväntningar upplever kvinnan finns på sin roll som kvinnlig datavetenskaplig student?  
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3. Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som författarna anser är relevant i relation till ämnet 
för studien. I sökningen efter tidigare studier inom området har de internationella databaserna 
EBSCO Host, Sociologial abstracts och Psych Info använts, samt den svenska databasen Swe-
pub. I dessa tillämpades sökorden: women, experience, computer science, education, roles, self-
presentation och college.  Föreliggande begrepp resulterade i tio valda artiklar av studier inom 
området utbildning inom datavetenskap eller teknik, med fokus på kvinnans roll på utbildningen. 
Författarna till föreliggande studie har identifierat fyra olika teman som är de mest förekom-
mande i de valda artiklarna. Temana är: Tjejer exponeras mindre av datorer, Manlig stereotyp 
skapar traditionellt val, IT-kultur och Motivationsfaktorer. Dessa teman återkommer och har ett 
starkt samband mellan de tekniska utbildningarna och den kvinnliga studenten samt frågan hur 
det kommer sig att det är fler män än kvinnor på tekniska utbildningar. I slutet på avsnittet pre-
senteras en sammanfattning av samtliga teman och en diskussion hur föreliggande studie utgör 
ett bidrag till forskningsfältet. 

3.1 Tjejer exponeras mindre av datorer 
Det första temat handlar om att killar exponeras i större utsträckning av datorer än vad tjejer gör. 
I flertalet studier kring kvinnor och datavetenskap uppkom ämnet om att föräldrar, lärare eller 
vuxna förebilder har en stor inverkan i hur könsfördelningen ser ut. Med andra ord sker detta re-
dan i tidig ålder i skolmiljö eller hemmiljö, hävdar den valda forskningen. Föräldrar introducerar 
datorn till sina söner och inte till sina döttrar vilket ligger till stor grund till barnets framtida val 
och intressen. Även lärare har en inflytelserik roll i detta speciellt under gymnasietiden då indivi-
den gör stora val i sin arbetsrelaterade karriär.  

Mia L. Parviainens (2008) studie “The Experiences of Women in Computer Science: The Im-
portance of Awareness and Communication” skrevs på universitetet i Lowell Massachusetts i 
USA år 2006. Forskningen gick ut på att jämföra tidigare studier med en ny uppsättning data i 
form av intervjuer för att öka medvetenheten om jämställdhet i det programmet hon läste, nämli-
gen datavetenskap. Syftet med studien ämnade utvärdera effekterna av varierande aspekter som 
påverkar de kvinnliga studenterna. Några av dessa aspekter var föräldrar, lärare, utbildningens 
historia och stereotyper (Parviainen, 2008:88). Fokus låg på vilka klasser och program som kvin-
norna deltog i under sin tid på universitetet, vilka råd de hade fått samt hur deras bild av datave-
tenskap hade förändrats över tid.  

Resultatet visade på olika faktorer som påverkar kvinnan i datavetenskap varav ett av dessa var 
föräldrars och lärares påverkan på kvinnan. I och med lärares och föräldrars negativa attityder 
hindrar detta kvinnan att drivas till vetenskapen trots att statistik visar att kvinnor får generellt 
bättre betyg i matematik än män (Parviainen, 2008:89). När unga tjejer uppmanades till datave-
tenskap visade det sig att föräldrarna till kvinnan själva arbetade eller var aktiva inom dataveten-
skapen eller teknik, menar författaren. Lärarens påverkan blir tydlig under gymnasietiden då in-
dividerna är i en period där de börjar tänka på vad de intresserar sig av, således har gymnasielä-
rarna en stor chans att kunna påverka (Parviainen, 2008:89). 

Parviainen (2008:90) fortsätter att beskriva att kvinnor som studerar datavetenskap har blivit 
mindre exponerade än vad män har när det gäller datorer, därför att männen har i redan tidig ål-
der blivit introducerad för en dator av sina föräldrar. Studien lyfter också att dataspel formas uti-
från den manliga aspekten, vilket resulterar i att män i tidig ålder får ett större intresse för det 
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som kan utföras på datorn. I och med detta visar studien att männen vill vid gymnasietiden gå 
kurser där datorer står i fokus, så som programmering. Intresset och kunskapen stärks sedan vil-
ket resulterar i att de vill studera vidare på högre nivåer (Parviainen, 2008:90). En ytterligare fak-
tor som visades i resultatet var vikten av exponeringsprogram. Eftersom tjejer i tidig ålder tror 
mer på sig själv inom ämnen som teknik, än till skillnad när de blir äldre, bör de redan då börja 
exponeras inför datorer. Detta skulle ge tjejerna en bredare förståelse och ett varande intresse, 
menar studien. Parviainen (2008:91) beskriver därför att det behövs exponerings-program som 
marknadsför en bredare bild av utvecklare. 

Påverkan från tidig ålder är något som Lena Kallin, Marie Nordström och Lena Palmquist 
(1997:53) beskriver i sin studie “Att utbilda tjejer i datavetenskap – erfarenheter och reflex-
ioner”. Studien utgår från ett könsstereotypiskt perspektiv på den datavetenskapliga utbildningen 
på Umeå universitet i norra Sverige under sent 90-tal, då andelen kvinnor på utbildningen var på 
låga tio procent. Studien är kvantitativ och bygger på enkäter som skickades ut till 48 tjejer som 
läst tio poäng eller mer på en datavetenskaplig högskoleutbildning under åren 1987 till 1991, vil-
ket resulterade i svar från 66,7 procent. Enkäten innehöll frågor som var riktade mot utbild-
ningen, miljön inom utbildningen, studentkulturen samt framtiden efter studierna (Kallin m.fl., 
1997:62). Som i tidigare studie lyfter författarna i denna fram att kvinnorna påverkas av hur ge-
nus och naturvetenskap samt teknik framstår både inom familjen, i skolan och i det yttre sam-
hället. Detta i form av hur flickorna menar att tekniken inte passar de själva och att de har brist 
på erfarenhet (Kallin, Nordström & Palmquist, 1997:57). Då tekniken och matematiken, som är 
grundläggande ämnen inom datavetenskapen, har uppfattats som manliga områden har flickor 
redan i ung ålder lärt sig att femininitet och tekniken står i motsats till varandra vilket även på-
verkar utbildningsval senare i livet, menar Kallin, Nordström och Palmquist (1997:58). I denna 
period i livet, där identiteten som vuxen börjar ta form, är det således en svårighet för tjejer att 
förena sig med någonting som inte är kvinnligt, hävdar författarna.  

3.2 Manlig stereotyp skapar traditionellt val 
Det andra temat som dominerar i den tidigare forskningen är den utbredda synen av den stereoty-
piska “datavetaren” som bibehåller de könstraditionella valen av utbildningar. Valet att ta med de 
två första studierna, som fokuserar på val av gymnasieutbildning, trots att denna studie åsyftar 
studera högskoleutbildning, baseras på att uppvisa hur uppdelningen mellan kvinnor och män re-
dan påverkas i ung ålder som sedan följer med valet av utbildning till högre studier, som diskute-
rats i tidigare avsnitt. 

Doktorsavhandlingen “Utbildningssegregation och självsortering” skriven av Anna Sandell på 
Malmö Högskola i Sverige år 2007, syftade att undersöka valet av gymnasieutbildning för unga 
män och kvinnor med fokus på genus och lokala praktiker på både strukturell- och aktörsnivå 
(2007:22). Författaren menar att det finns en utbredd segregation av valet av utbildning mellan 
könen och de sociala positionerna i samhället idag (Sandell, 2007:12). Tanken om att valet end-
ast ska bestämmas utifrån intresse och fallenhet samt inte begränsas av klass- eller könstillhörig-
het, som är en del av grundvärderingarna i gymnasieskolans läroplan och de politiska jämställd-
hetsmålen, stämmer således inte överens med resultatet som visas i studien (Sandell, 2007:12). 
Lika villkor och möjligheter gällande valet av gymnasieutbildning har således inte nått framgång 
än i det svenska samhället utan begränsas fortfarande av de strukturella faktorerna av synen på 
kvinnor och män samt värderingen av kvinnligt och manligt. Sandells studie genomfördes av två 
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pilotstudier med intervjuer med eleverna och studie- och yrkesvägledare samt lokal arbetsmark-
nadsstatistik och statistik gällande fördelningen av gymnasieelever (Sandell, 2007:90). 

En del av studiens resultat påvisade att upprätthållandet av tjejer och killars olika värden och ste-
reotypiska drag var utbredd inom skolvardagen (Sandell, 2007:175). Genusordningen och de 
manliga attributen som mer värda, framhävdes av både killarna och tjejerna då båda könen tog 
avstånd av det som ansågs vara ”kvinnligt” och eftersträvade ett mer ”manligt” förhållningssätt. 
Detta krockade dock med hur tjejerna i studien ansåg att den könsstrukturella uppdelningen be-
höver brytas upp och att positioneringen som kvinna bör omformuleras och inte vara riktat mot 
den sexuella inramningen, menar Sandell (2007:176). Könsuppdelningen fortsatte vid tankar om 
framtida yrken då tjejerna ansågs ha mer kontakt med människor och barn medan killarna betrak-
tades arbeta mot teknik och ”händiga arbeten”, vilket låg till grund för de traditionella förvänt-
ningarna på valet av gymnasieinriktning. Om tjejerna ändå ville söka sig till de mer tekniska ut-
bildningarna, var det mer accepterat om de tog en inriktning inom design och mode. Lika dis-
kussion kunde ses i valet av en samhällelig linje för killarna då en idrottsinriktning vägde upp va-
let av den ”tjejdominerande” utbildningen (Sandell, 2007:176). 

“Computing whether she belongs: Stereotypes undermine girls’ interest and sense of belonging 
in computer science” är en studie skriven av Allison Master, Sapna Cheryan, and Andrew N. 
Meltzoff på universitetet i Washington år 2015 (Master, Cheryan & Meltzoff, 2015:424). Utifrån 
titeln handlar likaså denna artikel om att stereotyper ligger till grund av kvinnors låga intresse 
och känslor av att arbeta samt studera inom området datavetenskap. Studien hävdar att det finns 
fler faktorer än de kunskapsmässiga och akademiska av hur intresset för ämnet är lägre för kvin-
norna än för männen. Denna studie syftar på grund av detta att se till de sociala aspekterna i va-
let, eller inte valet, av att studera på en datavetenskaplig utbildning (Master, Cheryan & Melt-
zoff, 2015:425). 

Studien är av kvantitativ karaktär och är psykologisk inriktad med olika experiment som har ut-
förts i skolmiljö där 165 studenter medverkat (Master, Cheryan & Meltzoff, 2015:427). Experi-
menten utfördes under en datavetenskaplig undervisning och gick ut på att ändra den fysiska 
skolmiljön för att se om det påverkade tjejernas intresse och val för datavetenskap, då tidigare 
studier visat att gymnasietjejer påverkas mycket av det stereotypiska fältet. Dessa experiment 
gjordes på gymnasieklasser då detta är en tid i livet då individen har många valmöjligheter och 
börjar tänka på sin framtida yrkeskarriär, hävdar författarna (Master, Cheryan & Meltzoff, 
2015:427). I det experimentet framställdes två olika klassrum som studenterna var uppdelade i. 
Ett rum hade en tydlig stereotypisk miljö och ett rum en icke-stereotypisk miljö, och i dessa ut-
fördes kontroll av tjejernas känsla av tillhörighet. 

Studiens resultat visade på att i klassrummet med den icke-stereotypa miljön tenderade kvin-
norna att visa intresse för datavetenskapen och välja en sådan kurs med ca 70 procent chans 
(Master, Cheryan & Meltzoff, 2015:427). I det klassrummet där det rådde en stereotypisk miljö 
var det inte lika stor andel tjejer som kunde tänka sig att välja en datavetenskaplig kurs, utan re-
sultatet landade på ca 30 procent. De killar som medverkade i experimentet visade ungefär 
samma intresse oavsett vilken miljö som rådde i klassrummet (Master, Cheryan & Meltzoff, 
2015:428). Resultatet förevisade en stark betydelse över vilken kultur som råder i klassrummen 
som grund för tjejers val av utbildning redan på gymnasietiden. Slutsatsen som författarna kom 
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fram till var således att tjejer undviker i större utsträckning, att välja en datavetenskaplig utbild-
ning på grund av stereotyperna som finns och reproduceras i klassrummen än killarna (Master, 
Cheryan & Meltzoff, 2015:427). 

Den stereotypiska “datavetaren” visar sig likaså synligt i Parviainens (2008) studie som beskri-
vits i tidigare tema. Där pekade resultatet på att den stereotypiskt sedda studenten på det datave-
tenskapliga programmet kategoriseras som en vit-, antisocial man som ofta är besatt av program-
mering på kvällar och nätter, något som bekräftas av de kvinnliga studenternas upplevelse om 
sina klasskamrater (Parviainens, 2008:90). Genom att inte känna igen sig i bilden av det som stu-
deras skapas två negativa effekter; det ena är att kvinnor inte uppmuntras till att söka sig till de 
datavetenskapliga utbildningarna och det andra att de som går utbildningen och inte passar i den 
stereotypa bilden känner sig otillräckliga (Parviainens, 2008:90). Därför hävdar författaren att 
den stereotypiska utvecklaren måste utmanas i utbildningen för att inkludera båda könen. 

Det är således inte enbart statistiskt sett som männen är överrepresenterade på utbildningen utan 
även kulturen på programmet är dominerad av män. Forskarna Dee Michell, Anna Szorenyi, Ka-
tarina Falkner och Claudia Szabo (2017:406) föreslår i deras studie “Broadening participation 
not border protection: how universities can support women in computer science.” strategier där 
australiensiska universitet kan stödja kvinnor i datavetenskap och utbilda män om respektfullt 
beteende och jämställdhet. Michells m.fl. (2017:410) undersökning baseras på datainsamling 
från det datavetenskapliga programmet på Adelaides universitet i Australien år 2017, som visar 
att den manliga dominansen av datavetenskap av landet i stort likaså visas på universitetet då 
endast sju procent av andelen studenter var kvinnor på utbildningen.  

Undersökningen använde sig av en kvalitativ metodologisk ansats och med hjälp av fokusgrupp-
sintervjuer samt djupintervjuer är svaren baserade på 18 respondenter totalt från utbildningar 
inom datavetenskap, hälsovetenskap och konst (Mitchell et.al, 2017:411). Resultatet visades med 
hjälp av den amerikanska teoretikern och feministen Iris Marion Youngs teori om ‘fem ansikten 
av förtryck’, som lyfter fram den systematiska orättvisan som medlemmar i förtryckta sociala 
grupper utsätts för (Mitchell et.al, 2017: 409). Eftersom kvinnor är underrepresenterade i den 
datavetenskapliga utbildningen användes teorin för att se om Young’s teori finns i de samman-
hang där kvinnor blir behandlade av män i den datavetenskapliga sfären och på vilket sätt univer-
siteten kan stödja kvinnorna i utbildningen (Mitchell et.al, 2017: 410). De stereotypiska 
aspekterna, som att datavetare är “nördiga” och endast består av män som studien visade, skapar 
således en barriär innan, under och efter studietiden för kvinnorna och studien menar därför, lik-
väl som Parviainens (2008) studie, att fler resurser behövs på de universiteten för att bredda del-
aktigheten bland könen samt för att utmana fördomar. Forskningen gjorde således en slutsats om 
att det behövs mer resurser i skolorna för att motverka detta, något som förklaras mer i avsnittets 
sista tema.  

3.3 IT-kultur	
Det tredje temat behandlar den mansdominerade IT-kulturen vilket berör sexism, således fördo-
mar om de kvinnliga studenterna på det datavetenskapliga programmet. Kulturen baseras utifrån 
artiklarna på ett ifrågasättande av kvinnans kunskap av männen, som i sin tur skapar en tydlig 
osäkerhet vilket leder till att hon själv tvivlar på sin kompetens.  

I artikeln som Kallin, Nordström och Palmquist (1997) skrev om “Att utbilda tjejer i dataveten-
skap – erfarenheter och reflexioner” belyses problem och utmaningar för kvinnliga studenter 
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som studerar inom ett tekniskt traditionellt mansdominerat område som datavetenskap. Detta 
med synvinklar som avser både utbildningens makt och andra företeelser av mer traditionella och 
samhälleliga diskussioner om skillnaden för män och kvinnor i det tekniska sammanhanget. En 
aspekt i studien syftar till att lyfta de kvinnliga studenternas upplevelser för att kunna nå omed-
vetna rutiner och okunskap som upprätthåller den manliga IT-kulturen som författarna hävdar 
existerar på utbildningen (Kallin, Nordström & Palmquist, 1997:53). Grunden ligger i den struk-
turella ordningen i samhället där männen har större makt än kvinnan. Detta yttrar sig på många 
olika sätt till exempel löneskillnaden och i Carin Holmbergs avhandling “det kallas kärlek” så 
visar det sig att kvinnorna är mer benägna att anpassa sig till männen och har lättare att anpassa 
sig till männens intressen i syfte att umgås (Kallin, Nordström & Palmquist, 1997:55).  

I studien av Michell m.fl. (2017) som diskuterats i tidigare tema tas det upp att kulturen på den 
datavetenskapliga utbildningen är mansdominerad där forskarnas tes om varför kvinnor är under-
representerade grundas i att “de skäms” från fältet på grund av den manliga stereotypiska bilden 
av en “programmerare” (Michell m.fl., 2017:407). Resultatet i studien visade på stora drag att det 
finns tendenser i interaktionen mellan studenterna att påpeka kvinnornas lägre status i den data-
vetenskapliga miljön. De kvinnliga studenterna behöver anpassa sig till den manliga kulturen och 
stå ut med sexistiska skämt som är riktade mot att förminska kvinnans plats i det datavetenskap-
liga rummet. Det finns således antaganden om att kvinnor inte har samma kompetens inom om-
rådet som de manliga studenterna och behöver anstränga sig hårdare för att bli lyssnade på och 
respekterade i lärmiljön (Mitchell et.al, 2017: 414). 

Även i Mia L. Parviainens (2008) studie påvisas det att sexism finns i den datavetenskapliga ut-
bildningen. En av de aspekter som påverkade de kvinnliga studenterna var sammansättning av 
klasser och visade på att det finns en ständig strävan efter en ökning av kvinnor i programmen. 
Dock är det viktigt att inte se de kvinnor som finns på programmet som “ensamma” utan lyfta 
vikten av positiv social interaktion som leder till gemenskap med alla studenter, oavsett kön, me-
nar Parviainen. I verkligheten för de kvinnliga studenterna finns det dock sexism i denna utbild-
ning, vilket grundar sig delvis i att kvinnor har svårare att få sin röst hörd i sammanhanget då de-
ras kunskaper ses som lägre än männens. En av de intervjuade beskrev det som att hon fick upp-
gifter i linje med att hon skulle “sitta och se söt ut”. Sexismen behöver inte vara medveten utan 
kan grunda sig på en tanke av hjälpsamhet, därför är det av stor vikt att ämnet uppmärksammas 
och skapar diskussion på utbildningarna för att markera problemet, menar författaren (Parviai-
nens, 2008:92).  

Forskningen av Kallin, Nordström och Palmquist (1997:60) visar likaså på att kvinnor har det 
svårare än män att hävda sin auktoritet, uttrycka sig offentligt så att andra lyssnar och få respekt 
för sina idéer. Detta resulterar i att kvinnan ser sig passa sämre i klassrummet än mannen och 
detta präglas kvinnan vidare i livet. Resultatet i studien visade att de studenter som kommit in på 
datavetenskap upplevde att killarna hade ett större försprång i undervisningen än vad tjejerna 
hade. Bristen på den grundläggande datavana sedan innan resulterade i en osäkerhet och en 
känsla av att förstå sämre än männen (Kallin, Nordström & Palmquist, 1997:64). Citaten från en-
käterna som genomfördes visade att det fanns en önskan om att ha fler kvinnliga studenter att 
diskutera med samt en frustration att ständigt behöva överbevisa sina kunskaper, endast för att de 
var tjejer på utbildningen. Ett citat lydde “Tjejer har oftast inte hållit på så länge med datorer som 
killarna gjort (dvs före DVL) vilket gör tjejerna osäkra och de tror att de förstår sämre än kil-
larna” (Kallin, Nordström & Palmquist, 1997:63). I artikeln “Girls and Information Technology 



	 	 	
	

8	
	

in Denmark - an account of a socially constructed problem” skriven av Bente Elkjaer i Danmark 
år 1992 påvisas den mansdominerade IT-kulturen (Elkjer, 1992:25). Artikeln bygger på obser-
vationer och intervjuer i danska offentliga klassrum inom datavetenskap, där respondenterna var 
fjorton till femton år och gick då i åttonde klass. I de observationer som utfördes påvisades det 
att männen fick mer uppmärksamhet av läraren än kvinnorna. Observatören uppskattade utifrån 
sin datainsamling att killarna tog tre gånger så mycket “rum” i undervisningen än vad tjejerna 
gjorde (Elkjaer, 1992:27). Miljön var således tydligt mansdominerad och stärker temat att män-
nen får och tar en större plats i IT-kulturen.  

Den stora bristen av kvinnor som gör en teknisk karriär och på tekniska utbildningar var det un-
derliggande syftet till den finska studien “Female Technology Education Teachers' Experiences 
of Finnish Craft Education”. Forskningen genomfördes av Sonja Niirnanen och Antti Hilmola  
år 2015 i Finland. Målet var att undersöka kvinnors upplevelse av att gå en teknisk utbildning el-
ler arbeta med teknik med hjälp av en kvalitativ metodansats och halvstrukturerade temasamtal 
som utfördes under december år 2014 (Niirnanen & Hilmola, 2015:41). Respondenterna bestod 
av sju lärare med en utbildning inom antingen teknik eller hantverk och som arbetar i grundsko-
lor (Niirnanen & Hilmola, 2015:43). Resultatet på studien visade att alla sju kvinnor som inter-
vjuades hade upplevt ett starkt könsmönster. Respondenterna förklarar att tjejerna och killarna 
valde olika inriktningar inom utbildningen, således att tjejer valde textil och killarna valde tek-
niskt hantverk. Majoriteten av respondenterna hade någon gång mötts av kommentarer samt ett 
ifrågasättande från männen. Kommentarer som “Vet du vad det här är?” och “Vet du verkligen 
hur man gör?” förekom ofta (Niirnanen & Himola, 2015:44-45). Studien visade även att en av 
deltagarna började starkt att tvivla på sig själv och började funderade på om hon var tillräckligt 
skicklig för att utbilda sig inom teknik, på grund av ett sådant ifrågasättande. 

Studien “Anatomy of an Enduring Gender Gap: The Evolution of Women’s Participation in 
Computer Science” är skriven av Linda J. Sax, Kathleen Lehman, Jerry A. Jacobs, Allison 
Kanny, Gloria Lim, Laura Monje-Paulson och Hilary B. Zimmerman (2017) på universitet i 
Ohio i USA. I och med det ökade intresset av datavetenskap samt en långvarig könsuppdelning 
inom ämnet använde denna undersökning omfattande data från USA under år 1971 fram till 2011 
(Sax m.fl., 2017:258). Data från dessa fyra årtionden innehöll (a) trender i dokumentationer inom 
huvudämnet för datavetenskap bland män och kvinnor, (b) forskning gällande egenskaper hos 
kvinnor och män som tar en master i datavetenskap samt (c) identifiering av könsskillnader i ur-
valet av masters datavetenskap. 

Metoden som användes i denna studie är av kvantitativ karaktär och använde den äldsta och 
största longitudinella studien av högre utbildningar i USA. Den baserades på omkring åtta miljo-
ner studenter (3 662 692 män och 4 375 369 kvinnor) på 1225 institutioner med varierande de-
mografiska bakgrunder, studieerfarenhet, förväntningar, värderingar samt akademiska- och kar-
riärmässiga mål (Sax m.fl., 2017:265). I linje med de tidigare studierna lyfter detta resultat osä-
kerheten som kvinnorna har och varför de inte är fler kvinnor som söker sig till datavetenskapen. 
De kvinnliga studenterna värdesatte sin matematiska förmåga lägre än männen vilket leder till att 
färre söker (Sax m.fl., 2017:247-248). Viljan att söka sig till den datavetenskapliga utbildningen, 
och att stanna på den, handlar med andra ord mycket om bristen på kvinnornas självförtroende av 
sina tekniska kunskaper jämförelsevis med männens, menade författarna.  
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3.4 Motivationsfaktorer	
Utifrån den tidigare forskningen beskrivs det att kvinnorna är underrepresenterade i den datave-
tenskapliga utbildningen samt att det är problematiskt. I detta tema påvisas de mönster som tidi-
gare forskning presenterat i relation till hur denna negativa trend kan vändas, följaktligen vilka 
angreppssätt som behövs för att höja motivationen till att studera på en datavetenskaplig utbild-
ning som kvinna samt varför det är viktigt.  

Främst trycker den tidigare forskningen på den enformiga och manliga stereotypen inom data-
världen. Mitchells m.fl. (2017:406) studie utgick från syftet att föreslå strategier där australien-
siska universitet kan stödja kvinnor i datavetenskap och utbilda män om respektfullt beteende 
och jämställdhet. Som nämnt innan i relation till studien är det främst den stereotypiska bilden av 
utbildningen som skapar en barriär mellan könen samt det stereotypiska beteendet i skolmiljö 
som behöver lösas upp för att skapa en större delaktighet. Forskningen visar på slutsatsen att det 
är nödvändigt att skolorna tar ansvar och ger möjligheter till att skapa fler resurser som stödjer 
detta. Genom exempelvis fokus på att klassrumsindelningen bidrar till att alla får sin röst hörd, 
samlingsplatser för kvinnor på programmet och att se till att marknadsföringskampanjer inte re-
producerar stereotyper utan snarare ger en bild på mångfald, menar Mitchell m.fl. (2017:414). 
Författarna påstår att universiteten behöver kräva att alla elever genomför program med fokus på 
medvetenhet om sexism för att minska klyftan och öka delaktigheten.  

Att det behövs ett genomgripande förändringsarbete för att nå problematiken för de kvinnliga 
studenterna instämmer Kallin, Nordström och Palmquist (1997) med, som bedrev forskningen 
om de kvinnliga studenterna på datavetenskapliga utbildningen i Umeå. De menar att den man-
liga företeelsen bör förminskas för att få fler kvinnliga ansökningar till programmet och framför-
allt för att få de att stanna kvar under hela sin studieperiod (Kallin, Nordström & Palmquist, 
1997:69). En svår uppgift är dock att både uppmuntra till att sudda ut de stereotypiska föreställ-
ningarna om kvinnligt beteende samtidigt som att det “typiskt kvinnliga” också bör accepteras 
och få ta sin plats i det datavetenskapliga rummet. Detta hoppas författarna kunna åtgärda med 
hjälp av att fler kvinnliga förebilder inom området tar plats och möjliggör till en bredare och mer 
jämställd syn på utbildningen (Kallin, Nordström & Palmquist, 1997:70-71). 

Förebilder förekommer likaså som ett tydligt tema i Lola B. Smiths (2000:3) kvalitativa studie 
”The Socialization of Females with Regard to a Technology-Related Career: Recommendations 
for Change” som bygger på djupintervjuerna av erfarenheter från tolv kvinnor som har lyckats i 
den tekniska karriären och som har utmärkt sig inom specifika tekniska områden. Studien foku-
serade på vilka faktorer som har påverkat och uppmuntrat dessa kvinnor till att bli kompetenta på 
en teknisk relaterad- icketraditionellt område med ämnen som; matematik, vetenskap och teknik 
(Smith, 2000:1). Slutsatsen av forskningen bekräftade den förforskningen som Smith tagit del av, 
vilket visade på att förebilder och verklighetsbaserade uppgifter motiverade kvinnorna till yrken 
som innehöll teknik, matematik och vetenskap (Smith, 2000:25). Författaren menar att motivat-
ionen för kvinnorna till att vilja närma sig det tekniska fältet beror även på de manliga gestal-
terna i sin omgivning. Manliga kamrater, pappor och bröder som visade uppmuntran till att våga 
ta risker och vara frågvisa resulterade i att ha betydelse för motivationen hos kvinnorna till att 
öka sina kunskaper inom teknik.  
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Genom att börja med att diversifiera bilden av datavetaren, och slopa de tidigare stereotypiska 
dragen, kommer processen för kulturförändring sannolikt att utvecklas och bidra till att ytterli-
gare förbättra den faktiska och upplevda kulturen på programmet, menar Saphna Cheryan, Alli-
son Master och Andrew N. Meltzoff (2015:6). Detta är en slutsats som de beskriver i sin studie 
“Cultural stereotypes as gatekeepers: increasing girls’ interest in computer science and engi-
neering by diversifying stereotypes” från Washington, USA. Undersökningen består av data från 
flera tidigare forskningar inom området och sammanställs i en djupgående diskussion om hur 
stereotyperna i fältet formar gatekeepers som begränsar vem som går in i dessa tekniska områden 
(Cheryan, Master & Melzoff, 2015:1). Studien gav ett framgångsrikt empiriskt exempel på när 
ett universitet genomförde strukturella förändringar med fokus på att fler kvinnor skulle söka 
programmet. Med hjälp av att använda olika typer av förebilder i reklam samt under utbild-
ningen, med exponering till ett brett spektrum av tillämpningar av datavetenskap samt ompröv-
ning av introduktionskursen så att den inte längre ses som ett fält endast för de som har förkun-
skaper av tekniska termer, växte antalet kvinnliga sökande från 10 procent till 45 procent på 
mindre än fem år (Cheryan, Master & Melzoff, 2015:6). Detta exempel menar författarna visar 
att ansträngningar för att minska könsskillnaderna inom datavetenskap och teknik drar nytta av 
att aktivt arbeta för att förändra kulturen i dessa områden. Exponeringen visar således att alla ele-
ver är värda och har potentialen att bli framgångsrika, menar författarna.  

Varför är det viktigt att kvinnor tar för sig och växer inom det datavetenskapliga området? Detta 
är en betydelsefull aspekt som Sax m.fl. (2017) belyser i sin text. Slutsatsen av studien visar att 
vikten av att rekrytera ungdomar till datavetenskapen är viktigt, dock att öka antalet kvinnor i 
området är det mest väsentliga (Sax m.fl., 2017:285). Detta grundat på att arbetsrollerna inom 
teknikindustrin är bland de högst betalda och snabbast växande i modern tid. Genom att öka an-
talet kvinnor i branschen skapas mer kompetens och även en möjlighet till att sänka de utbredda 
löneskillnaderna mellan könen. Lika viktig kommer den framtida forskningen inom dataveten-
skapen vara eftersom kvinnorna skapar en mer jämställd och funktionell kunskap för alla i sam-
hället (Sax m.fl., 2017:285). 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Tidigare forskning berör temana Tjejer exponeras mindre av datorer, manlig stereotyp skapar 
traditionellt val, IT-kultur och motivationsfaktorer. Sammanfattningsvis fokuserar tidigare forsk-
ning på att det finns olika grunder till att kvinnan inte väljer att gå en datavetenskaplig eller tek-
nisk utbildning. En aspekt är kvinnans tidiga utbildning där lärare har en stor påverkan i indivi-
dens framtida val. Föräldrar har likaså en stor del i kvinnans val och tenderar att inneha negativa 
attityder till att kvinnan väljer en datavetenskaplig utbildning om inte föräldrarna själva är aktiva 
inom området. En annan aspekt är att kvinnan själv förknippar en datavetenskaplig utbildning 
med något manligt vilket de inte identifierar sig med och av den orsaken skapas det traditionella 
val av utbildningar. Kulturen på en mansdominerad högskoleutbildning tenderar enligt viss tidi-
gare forskning vara opassande för kvinnan då hon förminskas genom ifrågasättande av hennes 
kompetens inom IT-kulturen. En del forskning har därför genomförts på hur detta bör förebyggas 
genom försök till att reducera den stereotypiska bilden samt förebygga sexism. Att motivera och 
introducera kvinnan för datorer vid tidig ålder kan vara en lösning, samt att aktivt arbeta emot 
könstereotypiska normer där mycket ansvar ligger hos lärare och föräldrar. Tidigare forskning 
visar avslutningsvis på att förebilder inom området motiverar kvinnan att ta en teknisk väg inom 
utbildning.  
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3.6 Studiens bidrag till forskningsfältet 
Föreliggande studie syftar till att förstå kvinnors upplevelse av sin roll på en datavetenskaplig ut-
bildning med tolkning utifrån interaktionen av fenomenet med Erving Goffmans teori, ett per-
spektiv som inte förekommit i den redan existerande forskningen. Författare till föreliggande stu-
die vill påvisa uppmärksamhet till att somliga studier är av kvantitativ karaktär vilket skiljer sig 
till studiens kvalitativa metodansats. Trots det har forskningen valts att beskrivas med grund i att 
visa på den bredd och kvantitet av studier inom området kvinnliga studenter på den dataveten-
skapliga utbildningen. Följaktligen anses denna studie som en fortsatt mer djupgående och indi-
viduell upplevelse av vad tidigare forskningen har berört. Detta med grund i att föreliggande stu-
die baseras på dialogiska intervjuer, vilket diskuteras i kommande metoddel, med fokus på kvin-
nornas egen upplevelse av sin roll på en djupare nivå vilket ger informationsrika data.  

Förutom två nationella studier är artiklarna som valts utförda i andra länder, på grund av det 
tunna utbudet av studier om kvinnor inom datavetenskap i Sverige. Reflektion har således riktats 
mot att de studier som har genomförts i andra länder, kan medföra kulturella skillnader i relation 
till hur kulturen produceras och reproduceras i det svenska samhället. Trots att vissa studier har 
genomförts med distans geografiskt sett till Sverige, framstår mönster i samtliga forskningar vil-
ket visar på likheter till det svenska samhället och utgör en relevant bakgrund till föreliggande 
studie. Artiklarna ger även en världsomfattande bild av fenomenet vilket styrker studiens bety-
delse i ett större perspektiv, dock saknas fortfarande fler studier som är utförda på högskoleut-
bildningar i Sverige för att nå en lokal infallsvinkel. På grund av detta anser föreliggande studie 
fylla en kunskapslucka för att lyfta fram de kvinnliga studenternas synsätt från det svenska sam-
hället, med essentiellt fokus på den upplevda erfarenheten.  

4. Teoretisk och begreppslig referensram 	
	
Den teoretiska och begreppsliga referensramen har valts utifrån relevansen till den hermeneu-
tiska metodansatsen samt i relation till föreliggande studiens frågeställningar. För att lyfta fram 
ett teoretiskt perspektiv i relation till syftet med studien, hur kvinnor upplever sin roll som kvinn-
lig student på en datavetenskaplig högskoleutbildning, diskuteras Goffmans dramaturgiska teori. 
Teorin tar avstamp i den symboliska interaktionismen och fokuserar följaktligen på samspelet i 
interaktion mellan människor och individens presentation av sig själv. Då studien syftar till att nå 
en djupare förståelse för kvinnans upplevda roll i relation till förväntningarna från omgivningen, 
anser författarna till denna studie att det dramaturgiska perspektivet kan bidra till att belysa rele-
vanta delar i det empiriska materialet på både individ- och gruppnivå. Det teoretiska ramverket 
ger således verktyg till att analysera materialet och besvara studiens syfte om hur kvinnor upple-
ver sin roll som kvinnlig student på en mansdominerad datavetenskaplig högskoleutbildning. 

Inledningsvis presenteras symbolisk interaktionism i helhet. Senare beskrivs Goffmans teoretiska 
tankar om begreppen framträdande och roller samt intrycksstyrning och avslutningsvis klargörs 
teoretikerns tankar om begreppen främre- och bakre regionen samt idealisering. 

4.1 Symbolisk interaktionism 
Erving Goffman var och är än idag en viktig och betydande teoretiker inom den sociologiska in-
riktningen symbolisk interaktionism (Ritzer & Stepnisky, 2015:305). Det är det sociala livet och 
dess samspel som intresserar symbolisk interaktionism där en av de essentiella utgångpunkterna 
är individens egen tankeförmåga. Perspektivet menar att individen agerar och uppträder utifrån 
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sina subjektiva reflektioner och inte enbart abstrakta maktmönster i samhället, således en tol-
kande förmåga som inriktningen belyser. Reflektioner och tänkande sker dock inte endast inom 
individen utan det är genom interaktion med andra som upplevelser och information formas och 
ständigt förändras (Ritzer & Stepnisky, 2015:288). Den dynamiska processen i samspel med 
andra möjliggör en utveckling av individens tankeförmåga och bildar symbolisk betydelse av fö-
remål, handlingar och ord. Valet av meningsfulla och symboliska handlingar skapar gemenskap 
till andra som i sin tur skapar de grupper och det samhället människor lever i (Ritzer & Step-
nisky, 2015:290).  

4.2 Framträdande och roller 
Utifrån det symboliska samspelet som beskrivits ovan skapade teoretikern Erving Goffman en 
dramaturgisk teori med liknelser till en teaterscen. Teorin belyser hur individen framställer sig 
själv i samspelet till andra människor med grund i vilka förväntningar som existerar (Goffman, 
2014:9). Det vardagliga sociala livet illustreras som en scen där individen föreställer olika roller 
och omgivningen som publik som reagerar på de intryck och beteenden som framförs. De i sin 
tur styr individens roll på scen bundet till sin egen roll i sammanhanget de befinner sig i, samt 
vilka andra som agerar publik till dessa (Goffman, 2014:21). Goffman menar att föreliggande in-
teraktion sker överallt och konstant i det vardagliga samhället. Följaktligen att individen alltid 
utgör ett framträdande till andra samt att samspelet styrs av hur publiken reagerar på de olika 
uppträdanden som sker. Ett till synes vardagligt banalt samtal kan således innehålla en mängd 
intressanta påverkningar på både individ, grupp och samhällsnivå.  

Ett framträdande, även kallad självpresentation, är en samling handlingar hos individen som in-
träffar under en konkret tidpunkt med grund i en vilja av att styra omgivningens intryck till för-
del för sitt eget intresse, beskriver teoretikern (Goffman, 2014:23). Detta sker oberoende av vil-
ket syfte individen har med sin självpresentation, utan formas av de förväntningar som finns på 
den sociala roll som individen intar i det specifika sammanhanget. Rollen innehåller rättigheter 
och skyldigheter som bör inrättas av aktören utifrån exempelvis status, position, relation till 
publiken eller andra sociala roller i kontexten som äger rum. Den skiftar i beroende på den situat-
ion som utspelar sig och avser därför att det finns en stor mängd olika scener som människor in-
tar varje dag, menar teoretikern (Goffman, 2014:23).  

Syftet med hur aktören agerar är mångfaldig, det kan exempelvis handla om egenvinning om 
personen vill få ut något själv av handlingen eller ett framträdande för att upprätthålla en social 
ordning utan med fokus på det egna intresset (Goffman, 2014:26). Teoretikern menar att det är 
genom dessa roller, även kallat masker, som individer känner varandra och oss själva. Uppfatt-
ningen om sig själv, eller strävan till det en vill åstadkomma, är integrerat i individens personlig-
het och benämningen att vara ”sig själv” består av den bilden av individernas framträdande som 
spelas på de olika teaterscenerna i verkligheten, hävdar Goffman (2014:26).  

Under sin självpresentation tillämpar individen, både avsiktligt och oavsiktligt, olika fasader 
som baseras på ett antal rekvisita för den sociala aktivitet som utspelas på eller utanför scenen 
(Goffman, 2014:29). Med hjälp av en inramning, således den situationsbundna omgivningen och 
dess uttrycksfulla redskap, blir aktörens roll förståelig till sammanhanget. Omgivningen skapar 
förutsättningar för att framträdandet ska ha möjlighet att äga rum samt att det kan avslutas när 
individen lämnar platsen eller situationen avbryts (Goffman, 2014:29). Fasaden styrs inte endast 
av inramningen utan likaså av sociala och samhälleliga förväntningar på individens bestämda 
egenskaper och handlingar samt i relation till den situationsbundna kontexten. Detta benämns 
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som den personliga fasaden och bottnar i den uppfattning andra, och en själv, har utifrån den so-
ciala status som förväntas tas. Den personliga fasaden innehåller följaktligen karaktärsdrag som 
individen alltid bär med sig i sitt framträdande, som exempelvis kön och ålder.  

Det som delar upp individens personliga fasad är uppträdande och manér. Uppträdande beskri-
ver Goffman (2014:30) som generella förväntningar utifrån det sammanhang som inträffar. Nivå 
av engagemanget till samtalet eller aktiviteten som pågår kallar teoretikern för manér och hänvi-
sas till om individens påverkan i ögonblicken, således att individen intar ett temporärt tillstånd i 
den sociala interaktionen (Goffman: 2014:30). Alla de ovannämnda begreppen samt dess inne-
börder förväntas samspela gemensamt med varandra och resulterar i det framträdande som indi-
viden spelar mot sin publik. Trots att alla situationer är olika, med en blandning av varierande 
roller och tillstånd, tenderar givna sociala fasader att bli institutionaliserade i strukturella och ste-
reotypiska ramar, även kallat en självständig kollektiv representation (Goffman, 2014:33). När 
individen intar en ny social roll för sig själv finns således en eller flera etablerade fasader som 
personen förväntas ta, oavsett vilka specifika uppgifter eller aktiviteter som utförs.  

4.3 Intrycksstyrning 
Individens självpresentation har som nämnt sin grund i en vilja att styra omgivningens intryck. 
Det utgör en kontroll över vilka sidor och egenskaper som kan förstärkas och reduceras, vilket 
Goffman (2014:182) beskriver som intrycksstyrning. Beskrivningen av individens egen tankeför-
måga, som nämndes inledningsvis i redogörelsen om symboliska interaktionismen i sin helhet, 
blir tydlig i samtalet om intrycksstyrning. Individen har ett expressivt ansvar för sina handlingar 
och det är även av stor vikt för personen att infria de samhälls-, interaktions- och personlighets-
bundna kraven och önskningarna. Detta eftersom individen inte vill störa den rådande ordningen 
eller svika de förväntningar som förekommer i sammanhanget, menar Goffman (2014:211). 

Att spela den sociala rollen ”student” skapar en viss social ställning och position där en del bete-
enden är accepterade medan andra inte är det (Giddens & Sutton, 2014:208). Genom intrycks-
styrningen är individen sin egen övervakare och beslutsfattare både omedvetet och medvetet i 
relation till vilka val av ord, symboler och handlingar som används. Det är som nämnt situat-
ionen och personerna i den som påverkar vilken roll som aktören tar vilket betyder att det finns 
tidpunkter då individer har fler sociala ställningar samtidigt. Det kan i föreliggande studies sam-
manhang tänkas vara; ”student, ”kvinna” och ”vän”. Individens ”jag” är följaktligen en unik kon-
struktion av flera roller som framträder i olika kontexter (Giddens & Sutton, 2014:208). 

För att en person ska fortsätta med sitt framträdande i situationen krävs det att publiken bidrar 
och uppmuntrar till det. Detta spel mellan aktören och omgivningen benämner Goffman 
(2014:204) som takt visavi takt som kräver disciplin och försiktighet. Publiken förhåller sig för-
siktigt till det som den agerandes framställning genom att med små vinkar försöka leda personen 
till att inte sätta något på ”spel”, utan förhålla sig till de normer som krävs i situationen. Aktören 
behöver därefter vara mottaglig för de antydningar och fingervisningar som publiken försöker 
förmedla fram och kan på detta sätt använda dig att intrycksstyrningen så att den förblir taktfull 
med det som medlemmarna i interaktionen önskar. Goffman menar således att det är genom re-
spekt för sig själv, med anpassning från aktören och respekt till andra som dessa, med symbo-
liska tillrättavisningar från omgivningen, som upprätthåller de normativa reglerna (Wide, 
2011:156). 
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4.4 Främre- och bakre regionen  
I denna del beskrivs teoretikerns tankar om främre- och bakre regionen, i relation till den sociala 
interaktionen som en liknelse av en teaterföreställning som den dramaturgiska teorin baseras på. 
Regionerna finns ständigt bland oss i vardagen och fastställs först genom en identifiering av situ-
ationen och sedan en anpassning av handlandet efter det (Goffman, 2014:97). Det handlar såle-
des om att ständigt rama in det sociala handlandet utifrån sin egen roll och framträdande, menar 
teoretikern.  

Den främre regionen benämns som den teaterscen en individ intar när personen agerar efter de 
rådande normerna och förkroppsligar dessa genom sitt framträdande inom den ramen som situat-
ionen tillåter (Goffman, 2014:97-98). Dessa normer är delvis moraliska vilket innefattar att indi-
viden uppvisar anständighet och hövlighet för den publik som finns runt den scenen. Normerna 
för framträdande i den främre regionen är även instrumentella, som innefattar formella lagar och 
arbetsnormer i sammanhanget. Aktören förväntas följaktligen med sitt framträdande i den inram-
ningen och region som utspelar sig att uppfylla dessa förväntningar, vilket leder till att vissa soci-
ala aktiviteter förstärks medan andra reduceras (Goffman, 2014:103). Detta kan exemplifieras 
med hjälp av rollen som servitris på en restaurang. Servitören spelar sin roll som personal med 
hjälp av de sociala handlingarna individen utför, som att hälsa trevligt på alla gäster och med sitt 
kroppsspråk utstråla öppenhet och professionalitet. Kraven som ligger till grund för detta fram-
trädande och de intryck som ges är idealiserade utifrån samhällets normer och värderingar, be-
skriver Goffman (2014:39). Begreppet idealisering och dess betydelse för den sociala interakt-
ionen redogörs mer ingående i kommande underrubrik.  

Vad händer då i kulisserna bakom teaterscen som framträdande utspelar sig på? Tillskillnad från 
den främre regionen innefattar den bakre regionen situationer som tillåter individen att släppa 
omgivningens krav och önskemål, hävdar Goffman (2014:101-102). Avskilt från publikens del-
tagande kan aktören kliva ur sin bestämda sociala roll och ta av sin fasad. Teoretikern använde 
den metaforiska bilden av de kravlösa kulisserna bakom scenen där individen är isolerad från 
publiken genom draperiet mellan regionerna och har således kontroll över att inte behöva ”spela” 
för att upprätthålla eller reproducera interaktionens önskemål (Goffman, 2014:103). För att tyd-
liggöra innebörden av den bakre regionen i vardagen kan servitörens roll i tidigare exempel änd-
ras från sin personal-roll ute i restaurangen till sin kollega-roll då hen går ut till köket. Där kan 
den hövlige positionen bytas ut mot ett mer avslappnat kroppsspråk och individen kan få andrum 
från sina inövade repliker och vänliga bemötande.  

Regionerna är dock inte alltid tydligt avskiljande från varandra då vissa, till synes tydliga ”back-
stage”-situationer, kan innehålla en scen med ett givet framträdande utifrån att det finns underlig-
gande krav på den position och status som råder (Wide, 2011:156). Ett exempel på detta kan vara 
i den situationen med servitören i köket. Rollen som professionell servitris byts ut mot ett fram-
trädande av att upprätthålla positionen som den trevlige och humoristiske kollegan, vilket i sin 
tur ställer krav på individen i den inramningen som existerar just då.  

4.5 Idealisering 
De ovannämnda beskrivningarna utifrån Goffmans teori påvisar att de vardagliga samtalen inne-
håller mer överväganden och anpassning än det som vid en första anblick syns. Teoretikern bely-
ser både individens roll i framträdandet samt gruppens betydelse, likväl som samhällets väsent-
liga påverkan i den specifika interaktionen. Det sistnämnda diskuteras i relation till begreppet 
idealisering.  
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Idealisering produceras och reproduceras i det bestämda framträdandet som uppfyller förvänt-
ningar med grund i högt uppsatta samhälleliga värderingar (Goffman, 2014:39). Med andra ord 
socialiseras ett framträdande för att behaga de förutsättningar och förväntningar som finns i sam-
hället som det presenteras. När sedan ett framträdande blir godkänt av omgivningen får det en 
ceremoniell betydelse eftersom det bekräftar de gemensamma moraliska värdena i samhället och 
speglar således den delade ”verkligheten” människan styrs av. Den bilden utgör det systematiska 
arbetet för att behålla fasaden och agera utifrån de betydelsefulla normer som gör det fördelaktigt 
för individen.  

De så kallade uppförandereglerna som Goffman (1967: 51-52) redogör för grundas inte i perso-
nen som helhet utan bestäms utifrån speciell kapacitet att ”få” vara en del av den sociala aktivite-
ten. Oavsett om individen handlar utifrån de önskade värderingarna som existera, finns det 
följaktligen ramar som tillåter ett visst beteende och hindrar andra handlingar. Inom all praktisk 
social verksamhet har en viss ceremoniell mening, förutsatt att dess prestation uppfattas på något 
sätt av andra. Den strävan av att uppnå ceremoniell betydelse utgör en del av grunden till den in-
trycksstyrning som sker i individens framträdande.  

Medlemmar i sociala situationer är dock inte enbart ute efter att höja sin egen status i samman-
hanget för att klättra i ”samhällsstegen”, utan framträdandet kan även resultera i att individen to-
nar ner sin egen förmåga eller position för att framhäva andra sidor som styrker den samhälleliga 
strukturen som råder. Här ger teoretikern ett exempel till det dåvarande moderna samhället att 
kvinnliga amerikanska studenter brukar nedvärdera sin intelligens och kunskap för att visa akt-
ning och göra intryck på de manliga studenterna (Goffman, 2014:41-42). De lät på så sätt kil-
larna i diskussioner gällande matematik få ta mer plats genom att förklara lösningar som kvin-
norna redan kände till. De dolde således sin egen kunskap inom ämnet för att försvaga sin egen 
position och upprätthålla samt bekräfta mannens makthavande i samtalet och i samhället i stort, 
beskriver teoretikern.  

De valda begreppen utifrån det dramaturgiska perspektivet som finns som stöd till den analytiska 
processen i resultatdelen är: framträdande, idealisering, uppföranderegler, fasad, inramning, in-
trycksstyrning, manér, social roll, främre- och bakre regionen, kollektiv representation och den 
personliga fasaden. Dessa ovannämnda termer och dess betydelser tolkas i relation till det empi-
riska materialet av intervjuerna som genomförts. Hur det empiriska materialet har samlats in 
samt de metodologiska utgångspunkterna studien har förhållit sig till diskuteras i nästkommande 
avsnitt. 

5. Metod 

I denna del av studien redogörs och diskuteras den valda metoden hermeneutik, följaktligen en 
framställning och motivering av metodens lämplighet till studiens syfte och frågeställning. I av-
snittet presenteras förförståelsen som författarna innehar och hur den hanterats under studiens 
gång, samt motivering av urval och tillvägagångssätt. Senare redogörs analysprocessen och be-
skrivning av hur studien gått till väga för att nå de slutliga tolkningarna av resultatet. Avslut-
ningsvis diskuteras etiska överväganden och kvalitetskriterier som studien förhållit sig till. De 
metodologiska reflektionerna från författarnas perspektiv presenteras sedan i studiens avslutande 
diskussionsdel.  
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5.1 Metodval		
Hermeneutiken är en metodansats tillhörande kvalitativ forskning och bygger på en abduktiv an-
sats som beskrivs vara en blandning av ett induktivt- och deduktivt arbetssätt, menar Fejes och 
Thornberg (2015:17). Med en abduktiv ansats avses forskarens öppenhet för nytt datamaterial 
samtidigt som ett teoretiskt ramverk utgås ifrån. Insamling av data är i den kvalitativa ansatsen 
ett stort fokus hos forskaren och kännetecknas vid att den baseras på exempelvis intervjuer, ob-
servationer eller fältanteckningar. Data som samlas in bryts oftast ner i form av teman eller kod-
ning för att synliggöra och finna uppstående mönster och meningsfullhet i insamlade data (Fejes 
& Thornberg, 2015:35).  

Föreliggande studie har ett stort fokus på individen, dess omgivning och upplevelse av fenome-
net som ämnas undersökas. Därför anser författarna till studien att hermeneutiken är bäst lämpad 
till studiens syfte då forskningen söker efter förståelse av kvinnornas upplevelse av sin roll på en 
datavetenskaplig utbildning. Då upplevelserna är subjektiva och svårtolkade anses således att det 
hermeneutiska angreppsättet är passande för studiens syfte. I föreliggande studie är det teoretiska 
ramverket, således Goffmans dramaturgiska perspektiv, i åtanke under hela processen och av-
gränsar till viss del. Dock styr resultatet av empirin de tolkningar och begrepp som uppstår uti-
från ett öppet förhållningsätt av datainsamlingen, vilket resulterar i en förening av både ett in-
duktivt- och deduktivt perspektiv.  

Inom hermeneutiken som filosofi finns det en strävan att som individ förstå olika fenomen både i 
sin egen- och andras livsvärld. Det existerar således ingen objektiv sanning utan verkligheten 
sker genom ett ständigt samspel mellan förståelse och tolkning utan slut (Ödman, 2007:25). Her-
meneutiken gestaltar inte förståelse som något som “läggs på hög” utan beskrivs som att ställa 
sig framför någonting vilket utger en mer begriplig bild av det som betraktas. Genom betrakta-
rens förståelse utges en djupare insikt i vad som observeras vilket leder till en förändring, således 
att kunskapen inte förblir densamma utan snarare omformas till någonting större, menar författa-
ren. Förståelse är ett vanligt förekommande ord i människans vardag, det är dock i det hermeneu-
tiska synsättet en komplicerad och mer analyserande term som är svår att definiera. Heidegger 
benämner att förståelse är grunden för individernas mänskliga existens och för förmågan att 
tolka, han definierar det som att vara-i-världen, beskriver Ödman (2007:24). Författaren menar 
att förståelsen utvecklar människan till att förändra sig själv och sin syn på omgivningen. 

Tolkningen och förståelsen samspelar ständigt med varandra då tolkningen oftast uttrycks genom 
språket medan förståelsen framträder genom tankarna (Ödman, 2007:26). Heidegger beskriver 
att tolkningen leder till att förståelse för något uppenbaras, påvisar Ödman. Genom att människor 
talar med varandra förstår och tolkar individer även varandra, eftersom språket är ett redskap till 
människan för att förstå andras och sin egen livsvärld. Gadamer har i linje med detta en uppfatt-
ning om hur den äkta konversationen ser ut i hermeneutisk mening, således en genuin dialog 
(Binding & Tapp 2008:122). Teoretikern menar att det skapas en genuin och ömsesidig dialog 
genom det dialektiska förhållandet mellan fråga och svar, fram och tillbaka. Konversationen blir 
således öppen och leder till en djupare förståelse kring det som samtalas om, andra och oss 
själva. Samtalet ska följaktligen styras av de svar som uppstår, av den orsaken kan samtalet leda 
till oförutsedda tankar och känslor (Binding & Tapp 2008:124).  

Under samtal med respondenterna har författarna till föreliggande studie tagit hänsyn till den ge-
nuina dialogen genom att utgå från en öppnare form av intervjuguide, som finns bifogad i slutet 
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av studien, vilket åsyftar till att konversationen har styrts beroende på respondentens svar. Den 
öppna dialogen har dock fått stöd från det valda teoretiska ramverket, då studien följer det ab-
duktiva förhållningssättet. Eftersom studien syftar till att skapa en fördjupad förståelse om kvin-
nors upplevelse av sin roll utifrån deras egen situation, krävs det tolkning och djup förståelse. 
Ämnet är ingenting uppenbart och som kan på förväg fastställas eftersom de subjektiva upplevel-
serna står i fokus och kräver således tolkning samt väcker nyfikenhet. Därför är den hermeneu-
tiska metodansatsen bäst lämpad för att besvara syftet, hur kvinnor upplever sin roll som kvinn-
lig student på en mansdominerad datavetenskaplig högskoleutbildning. Tolkningsprocessen, som 
används för att nå föreliggande studiens syfte, tar utgångspunkt i individens förförståelse till fe-
nomenet, därför tas författarnas tidigare tankar till studiens område att upp i kommande rubrik 
om förförståelse. 

5.2 Förförståelse 
Då tolkning är ett stort fokus inom hermeneutiken, är det av stor vikt att som forskare vara med-
veten om vilka hinder som kan förekomma under tolkandet, menar Westlund (2015:71). Detta 
eftersom förförståelsen som människan bär med sig in i tolkandets faser påverkas och påverkar 
hur kommande förståelse utfaller. Författaren hävdar följaktligen är det av stor vikt att reflektera 
över de erfarenheter och tankesätt som kan påverka tolkningen av det empiriska materialet i stu-
dien (Westlund, 2015:72). En av hermeneutikens grundpelare utgår som nämnt av att alla indivi-
der innehar en förförståelse av det den möter och som inte är möjlig att eliminera. Detta kan till 
exempel handla om att forskaren har negativa erfarenheter kring det forskningsområde som äm-
nas studeras, vilket således påverkar hur forskaren talar eller bemöter fenomen eller respondenter 
i sin studie. Därför är det av stor vikt att materialet inte blir vinklat utifrån tidigare upplevelser 
utan baseras på den meningsfulla empirin, menar Westlund (2015:80). Jämförelsevis med andra 
metoder som hävdar att förförståelse är någonting negativt att använda i studier, är den i detta 
synsätt positiv eftersom den tidigare förståelsen används för att nå en djupare förståelse, beskri-
ver Ödman (2007:58–59). Författaren menar att när förförståelsen brister och det som är framför 
individen blir otydligt, är det ett tecken på att tolkningsprocessen påbörjas för att omforma den 
tidigare förståelsen till nuet och framtiden.  

Det hermeneutiska synsättet betonar som nämnt vikten av att som forskare medvetengöra sin för-
förståelse innan påbörjad forskning, vilket noga redogörs. Författarna till föreliggande studies 
gemensamma förförståelse kring kvinnors upplevelse av sin roll på den datavetenskapliga hög-
skoleutbildningen grundades i en bild av att kvinnorna antog en mer stereotypiskt manlig roll i 
sammanhanget. De förutfattade meningarna var att kvinnorna har eller behöver anpassa sig till, i 
vardagliga termer, “manliga” beteenden och attribut för att passa in i kontexten. Det fanns inte en 
markant stor skillnad mellan författarnas tidigare förståelse inom ämnet. I dialogen med respon-
denterna utmanades författarnas vardagliga, och teoretiska, förförståelse vilket resulterade i en 
omprövning av det som de förmodades ha kunskap om och genererade i en nyfikenhet till att 
skapa en gemensam förståelse av hur kvinnorna upplever sin roll. I följande diskussionsdel dis-
kuteras därför utvecklingen av förståelsen för de kvinnliga studenternas roll ytterligare. 

Det som har varierat gällande erfarenhet inom området är att en av författarna har arbetat som 
rekryterare inom IT. Arbetet har gett en bild av att det är en övervägande del män som söker sig 
till tjänster som programmerare och utvecklare samt att arbetsmarknaden söker efter kompetens 
inom området konstant i dagsläget. Inblicken i arbetslivet har bidragit till diskussion mellan för-
fattarna att ämnet är intressant att studera och en nyfikenhet till kvinnan i branschen. 
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För att vara öppen inför det som framträder i den genuina dialogen krävs det att forskaren arbetar 
kontinuerligt med sin förförståelse. Då föreliggande studie syftar till förståelse för kvinnornas 
upplevelse enligt hermeneutisk mening, är förståelsen någonting som författarna ständigt reflek-
terat kring individuellt och med varandra. Med hjälp av en konstant dialog av hur förståelsen om-
formats genom hela processen, har den pågående utvecklingen av förståelsen av kvinnornas upp-
levelse av sin roll på utbildningen synliggjorts. Under studiens gång beaktades detta genom att 
tidigare antaganden om kvinnors berättelser om sin roll på den datavetenskapliga högskoleutbild-
ningen antecknades i ett anteckningsblock innan varje intervju. Efter avslutad intervju diskute-
rade författarna hur förförståelsen utvecklades, för att ständigt reflektera över hur förståelsen ut-
vidgades och fördjupades. Genom detta kontrollerades förförståelsen och blev användbar i stu-
dien.  

5.3 Urval 
Då studien ämnar nå en djupare förståelse kring kvinnors upplevelser har ett ändamålsenligt ur-
val använts. Detta urval utger en informationsrik data till det som avses att undersökas på en dju-
pare nivå (Patton, 2002:230). Utifrån det ändamålsenliga urvalet valdes tillämpning av två mer 
detaljerade urval för att uppnå djupare förståelse av kvinnornas upplevelser, vilka är kriterieurval 
och intensitetsurval. Dessa presenteras nedan. 

Kriterieurval används när respondenterna behöver uppfylla betydelsefulla kriterier för att delta i 
studien (Patton, 2002:238). Kriterierna utger en kvalitetsäkerhet och tydlighet till att responden-
terna faktiskt har upplevelser kring hur det är att gå en datavetenskaplig utbildning, menar förfat-
taren. I föreliggande studie var kriterierna att respondenterna behövde vara av kvinnligt kön, stu-
dera eller har studerat på en datavetenskaplig högskoleutbildning samt genomfört minst en ter-
min. På grund av dessa kriterier har respondenterna hunnit samla på sig tillräckligt med erfaren-
het inom utbildningen vilket resulterar i en mer givande dialog. Kriteriet på utbildningen grundar 
sig i statistiken som tas upp i inledningen från UKÄ (2016) som visar att det endast är 30 procent 
kvinnor och 70 procent män som väljer en datavetenskaplig utbildning. Enligt UKÄ är den data-
vetenskapliga utbildningarna en av de utbildningar som har den största ojämnställda fördel-
ningen mellan könen och därför grundas urvalet på denna utbildning. För att stärka de nationella 
siffrorna av uppdelningen mellan könen har även statistik från den lokala högskola som studien 
ämnar studera kontrollerats. I förhållande till konfidentialitetskravet, som beskrivs i kommande 
avsnitt om etiska överväganden, har författarna till föreliggande studie valt att inte presentera 
mer detaljerad information om fördelningen på högskolan, eller i klasserna, för att inte riskera att 
högskolan eller respondenterna identifieras.  

När ett intensitetsurval används ligger fokus på att hitta individer som har intensiva upplevelser 
av det fenomen som studien syftar till, dock behöver inte upplevelserna vara extrema (Patton, 
2002:234). Författaren menar att detta urval ökar möjligheten till informativa data som riktar sig 
mot studiens syfte. I föreliggande studie är de intensiva upplevelserna av stor vikt att finna. Vid 
förfrågan av medverkan i studien till de kvinnliga studenterna belystes därför syftet, kvinnors 
upplevelse av sin roll på en mansdominerad datavetenskaplig högskoleutbildning. De kvinnor 
som tackade ja anser författarna inneha en intensiv upplevelse då de väljer att ställa upp utifrån 
syftet och dela med sig av sina reflektioner och tankar. 

Sammanlagt utfördes tio semistrukturerade intervjuer med kvinnliga studenter. Åtta av dessa in-
tervjuer genomfördes med kvinnor från andra, fjärde och sjätte terminen på en datavetenskaplig 
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utbildning på en högskola som är placerad i en mellanstor stad i Sverige. Fördelningen av re-
spondenterna är relativt jämn mellan klasserna vilket stärker de mönster som i senare resultatdel 
presenteras. Resterande två intervjuer utfördes med en respondent som tagit examen på program-
met och studerar vidare inom samma område, samt en respondent som valt att hoppa av pro-
grammet efter sitt första år. Valet att ta med dessa nämnda personer grundades dels i svårigheter 
att få tag på tio kvinnor som aktivt studerar och som ville medverka och dels för att utöka infalls-
vinklarna av programmet. Valet att bredda urvalet och intervjua en examinerad respondent och 
en respondent som tagit avstånd från programmet, skapade förutsättningar för studien att nå en 
djupare analys och förståelse för området. Dock specificeras inte vilka svar som är knutna till vil-
ken person i resultatdelen på grund av konfidentialitetskravet, som beskrivs mer ingående i av-
snittet om etiska överväganden.  

Resultatet hade möjligtvis blivit annorlunda om studien hade genomförts i en mindre- eller större 
stad samt om respondenterna hade gått på en annan högskola eller universitet, vilket författarna 
till föreliggande studie är medvetna om. Begränsningen av en rikare variation av olika högskolor 
och universitet har sin grund i tidsbristen samt tillgång till personerna. Intervjuerna som utfördes 
beskrivs djupare under rubriken tillvägagångsätt och datainsamling. 

5.4 Tillvägagångssätt och datainsamling 
I denna del redogörs studiens tillvägagångssätt och datainsamling, således hur föreliggande 
undersökning om kvinnornas upplevelse av sin roll på en mansdominerad datavetenskaplig hög-
skoleutbildning genomförts.  

Innan studiens början tog författarna kontakt med ansvariga personer inom den datavetenskap-
liga utbildningen för att samla kunskap och information kring utbildningen i allmänhet då en bre-
dare och djupare förståelse för området önskades. Med hjälp och stöd av samordnare till det data-
vetenskapliga programmet möjliggjordes likaså kontakt med respondenterna som slutligen med-
verkar i studien. Därefter påbörjades insamlingen av det empiriska materialet, således semistruk-
turerade intervjuer med kvinnliga studenter på den datavetenskapliga högskoleutbildningen.  

I avsnittet metodval nämndes att den genuina dialogen och konversationen är en viktig del i sam-
tal inom hermeneutiken då den ska vara öppen för det som framträder i samtalet (Binding och 
Tapp, 2008:124). Den förståelse som skapas om individens upplevelse sker i mötet med respon-
denten, vilket utmanar de tidigare erfarenheter samt öppnar upp för en ny tolkning och ett nytt 
sätt att se på världen. Dialogen ska således pendla fram och tillbaka då detta leder till den djupare 
förståelsen kring ämnet, andra och hos en själv. Ödman (2007:14) beskriver följaktligen att ge-
nom att lära av den andre samt utmana sin förförståelse, skapas en gemensam förståelse mellan 
parterna, vilket är det som dialogen bygger på.   

För att uppnå den gemensamma förståelsen för det studien ämnar undersöka, baserades intervju-
erna på en semistrukturerad intervjuguide som behandlade några få teman och medföljande av 
öppna frågor. Anledningen till att i viss utsträckning använda en struktur och inte lämna inter-
vjun helt öppen grundades i att med stöd av Goffmans dramaturgiska ramverk sedan utveckla en 
analys av det material som framkom. De öppna frågorna användes tillika för att inte sväva ut på 
andra områden än det som ämnas undersökas. Som tidigare nämnts har den genuina dialogen och 
öppenheten i samtalet tagits vara på då författarna intagit ett aktivt lyssnande för vad responden-
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terna sagt, samt ställt följdfrågor för att inte stänga ute spontana reflektioner av slutna eller le-
dande frågor. För mer detaljerad förståelse av utförandet finns föreliggande intervjuguide bifo-
gad i slutet av denna studie.  

Totalt utfördes tio intervjuer som varade i cirka 45–60 minuter var. Intervjuerna som utfördes de-
lades upp, vilket resulterade i att författarna tog fem vardera för ett mer jämnfördelat arbete. Va-
let att samtalet skedde individuellt mellan intervjuaren och respondenten var även med anled-
ningen till att respondenterna skulle känna sig mer avslappnade samt tala ut om deras upplevel-
ser. Skulle intervjun ägt rum med fler personers närvaro eller om det hade varit två intervjuare 
med i rummet skulle det möjligtvis begränsat eller påverkat respondentens svar då ämnet kan 
uppfattas som känsligt, menar Kvale och Brinkmann (2009:129). Det var av stor vikt för oss att 
respondenterna skulle känna sig trygga med miljön och omgivningen vid mötet. Därför ägde in-
tervjuerna rum på den valda högskolans grupprum, efter överenskommelse med respondenterna. 
Innan påbörjad intervju presenterade författaren sig samt samtalade med kvinnorna för att skapa 
en lättsam stämning till grund för en givande genuin dialog. En fördel som gynnade mötet med 
respondenterna var att båda parter är studerade på en högskola, vilket underlättade förståelsen 
och den genuina konversationen då båda har förståelse av att vara student. Det främjade samtalen 
och bidrog till ett genuint givande och tagande i konversationen.   

Ett missivbrev (se bilaga 1) skickades ut via mejl till de deltagande respondenterna innan inter-
vjutillfället. I det brevet klargjordes syftet med studien, vilka författarna är samt de etiska riktlin-
jerna. Innan intervjuerna beskrevs de etiska aspekterna för studien ännu en gång med responden-
terna med grund i att förtydliga deras rättigheter kring deltagandet. En mer detaljerad beskriv-
ning av de riktlinjer inom etiken som studien förhöll sig till tas upp under rubriken etiska övervä-
ganden. 

Efter varje intervju transkriberades materialet, detta underlättade då intervjuerna var relativt 
långa samt gav oss möjligheten att lyssna på och läsa materialet ett flertal gånger. Detta främjade 
även sökandet efter viktiga ord och meningar som var betydande för de kommande temana och 
tolkningarna. Nackdelen som kan uppstå när en intervju spelas in kan vara att respondenten kän-
ner nervositet vilket kan påverka diskussionen och svaren, menar Bryman (2011:428). Dock an-
ser författarna till denna studie att med hjälp av transkriberingen möjliggjordes en fullständig 
närvaro under intervjutillfället utan att störas av att anteckna ner svaren, vilket skapade ett mer 
avslappnat klimat under samtalen.  

Intervjuerna var i form av en dialog mellan intervjuaren och respondenten och därför presenteras 
båda parternas uttalanden i citaten i resultatdelen för att lyfta samtalet till det samspel, samt den 
horisontella sammansmältning, som ägde rum. När intervjuerna transkriberades var ambitionen 
att få texten lättläst då detta underlättade tolkningsprocessen och presentationen av materialet. 
Därför togs beslutet att ta bort irrelevant talspråk och uttryck som tillexempel “eh”. Författarna 
valde likaså att korrigera talspråket i viss mån till formellt språk då det underlättar läsningen. Ex-
empel på detta är “nån” till “någon” och “aa” till “ja”. Dock presenteras uttryck som “ah” och 
“mm” när intervjuaren svarar på det respondenten säger, då studien strävar efter att visa närvaron 
och samspelet som ägde rum under intervjun. För att hålla texten konsekvent till läsaren valdes 
användning av samma termer vid benämning av studenternas kön i resultatdelen. Citat som inne-
håller begreppen ”tjej” och ”kille” består i framställning av det empiriska materialet, dock an-
vänds ”kvinna” och ”man” vid studiens analys för att underlätta för läsarens förståelse. Tillväga-
gångsättet av analysen beskrivs i nästkommande avsnitt. 
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5.5 Analys 
Grundtanken inom det hermeneutiska synsättet är att tolka och förstå delar i relation till en mer 
abstrakt helhet vilket blir tydligt i reflektionen av empiriska data som samlas in. Delarna får sin 
innebörd och betydelse i relation till den större helheten, likväl som att helheten endast kan för-
stås i förbindelse med dess delar, beskriver Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2007:281). Ana-
lysen inom metoden beskrivs således av den hermeneutiska cirkeln som skildras av att lägga ett 
pussel, som till en början är svår att tyda, men med hjälp av att hitta framstående och viktiga bi-
tar skapas en mer begriplig struktur, anser Ödman (2007:97,103). Tolkning inom metoden kan 
dock förstås bättre av bilden av en evig spiral utan slutdestination i relation till förståelse av värl-
den. Förståelsen börjar således med erfarenhet och tankar av det som möts och utvecklas samt 
tolkas om under hela livet vilket ger sken av förståelse för verkligheten som en spiralliknande 
process, menar Ödman. Som nämnt är det när den tidigare förförståelsen inte är tillräcklig som 
sökandet efter ny förståelse börjar. När den förståelsen tolkas börjar förloppet om igen för att 
fortsätta att utveckla förståelsehorisonten. Fenomenet kan följaktligen inte ses objektivt utan 
styrs och tolkas utifrån den subjektiva bakgrunden hos forskaren (Ödman, 2007:101). Förbindel-
sen mellan forskarnas förförståelse sedan tidigare och den expansiva förståelsen av kvinnornas 
upplevelse växte således ständigt med analysarbetet. 

För att konkretisera den metodologiska filosofin har föreliggande studie utfört en inledande hel-
hetstolkning av materialet, en fördjupad tolkning och slutligen uppnått en huvudtolkning av den 
insamlade empirin. Detta med utgångspunkt i form av en trestegsmodell som Dahlberg m.fl. 
(2008:282-286) illustrerar i relation till den hermeneutiska spiralen. Den hermeneutiska metodo-
login har inte en tydlig struktur över tolkandets process utan valet av att använda tre tolkningar 
baseras på att uppfylla de ovannämnda metodologiska utgångpunkterna, följaktligen för att 
uppnå både det precisa och abstrakta. Den abstrakta bilden som växer fram beskriver Ödman 
(2007:67) som totaliseringen, således att de lägre nivåerna, med fokus på delarna i materialet, 
omsluts av en större tolkning som resulterar i en meningsfull helhet. Med hjälp av de olika nivå-
erna kunde precisering av delarna samt totalisering av materialet fullbordas.  

Delarna i föreliggande studies analys åsyftar de teman som beskrivs i de inledande- och fördju-
pade tolkningarna i resultatet. Tematiseringen har sin grund i genomgående mönster i det empi-
riska materialet och utgör preciseringen i relation till huvudtolkningens totalitet. Analysens tre 
tolkningar presenteras mer ingående nedan. 

Inledande tolkning	
Den inledande tolkningen är det första steget i analysen som tillhör den lägsta tolkningsnivån i 
den hermeneutiska cirkeln. I denna fas menar Dahlberg m.fl. (2008:282) att sökandet efter 
gömda och betydelsefulla mönster och meningar står i fokus. De mönster som framtas ligger se-
dan till grund för den fördjupade tolkningen samt huvudtolkningen. Genom att författarna nog-
grant läste igenom alla transkriptionerna med de kvinnliga studenterna framstod en preliminär 
helhetstolkning av empirin. Till en början antecknades helhetstolkningen separat för att sedan 
tillsammans diskutera de gemensamma mönster och meningar, något som Dahlberg m.fl. 
(2008:284) rekommenderar. Genom bådas helhetstolkning av materialet syntes gemensamma 
mönster, ord och meningar i samtliga berättelser, vilket resulterade i åtta olika teman. Temana 
blev en god grund till att sedan gå vidare till den fördjupade tolkningen där förståelsen fördjupas.  
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Fördjupad tolkning	
Den fördjupade tolkningsnivån är ett steg djupare än den inledande tolkningen och används för 
att skapa en större förståelse för fenomenet. Tillämpningen i den högre nivån i den hermeneu-
tiska spiralen avser att nå bakomliggande innebörder och en större förståelse för den växelverkan 
som sker mellan en strukturell abstrakt förståelse och de mindre delar som har brutits ner. Dahl-
berg m.fl. (2008:284) beskriver att den fördjupade tolkningen ämnar finna underliggande bety-
delser i materialet, som vid den första fasen inte tydligt framstod. Därför lästes transkriptionerna 
igenom ytterligare några gånger för att hitta likheter och skillnader samt gömda mönster i materi-
alet. Med hjälp av att ställa de åtta inledande tolkningarna mot varandra uppstod likheter och 
skillnader som resulterade i fyra nya fördjupade teman. För att nå en fördjupad tolkning av 
materialet på en högre abstraktionsnivå, tolkades temana i relation till Goffmans dramaturgiska 
perspektiv och dess begrepp. Det teoretiska ramverket användes för att nå en mer nyanserad och 
fördjupad förståelse för upplevelserna. Teoretikerns begrepp och dess betydelser som har presen-
terats i tidigare avsnitt förenas således med de teman som den fördjupade tolkningen har resulte-
rat i.  

Valet att lyfta temana till en högre nivå grundas i Ödmans (2007:103) beskrivning att nå den 
totalisering som det hermeneutiska synsättet strävar mot, således att omfamna de tidigare tolk-
ningarna och hitta mönster skapas en bredare bild av det fenomen som undersöks. Totaliseringen 
blir en del av den spiralliknande process som studien förhåller sig till, följaktligen att förståelsen 
och tolkningen växer och formar nya infallsvinklar på det som ämnas undersökas, menar Ödman 
(2007:104). Tillsammans med totalisering av de nya temana, samt med precisering av det empi-
riska materialet möjliggör den fördjupade tolkningen att studien når en mer nyanserad tolkning 
av kvinnornas upplevelse av sin roll som student på utbildningen.  

Huvudtolkning	
Huvudtolkningen är analysens sista nivå som relaterar de tidigare tolkningarna och skapar en gi-
vande helhet, totalisering, till allt empiriskt material. Den sista tolkningen skildras av Dahlberg 
m.fl. (2008:285) som den högsta abstraktionsnivån i den hermeneutiska spiralen som förenar alla 
tidigare tolkningar och formar ett tydligt sammanhang. Författarna till föreliggande studie åter-
gick således tillbaka till transkriptionerna och de tidigare tolkningarna för att finna den röda trå-
den som skapade den slutgiltiga helhetsbilden. För att besvara studiens syfte och frågeställningar 
med hjälp av huvudtolkningen jämfördes de fördjupade tolkningarna med varandra där likheter 
och mönster framtogs. För att underlätta för läsaren att gripa sig an den slutgiltiga tolkningen an-
vändes studiens två frågeställningar som struktur vilket i denna del dessutom besvarades.  

De delar som framställts från de tidigare tolkningarna får en meningsfullhet och en helhet, vilket 
är det som hermeneutiken strävar efter. Då tolkningsprocessen, i form av en hermeneutisk spiral, 
inte har ett slut och beskrivs vara oändlig blir det svårt att fastställa den slutgiltiga tolkningen av 
materialet. Dock anser författarna till denna studie att dessa tre tolkningar gett en tillräckligt djup 
och nyanserad bild av kvinnornas upplevelse av sin roll som kvinnlig student på en mansdomine-
rad datavetenskaplig högskoleutbildning för att uppnå huvudtolkningen.  

5.6 Etiska överväganden 
Av den orsaken att föreliggande studie använder sig av intervjuer som tillvägagångsätt gällande 
datainsamling, är de etiska aspekterna av stor vikt att förhålla sig till. Då de subjektiva och pri-
vata upplevelserna är i fokus för undersökningen krävs stor respekt till hur individerna behandlas 
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samt hur materialet presenteras i studien (Kvale & Brinkmann, 2009:78). Att vara kvinna på en 
datavetenskaplig utbildning kan vara ett känsligt ämne att samtala om. Författarna har således 
tagit detta i beaktning i studien och visat stort ansvar för att säkerhetsställa att respondenterna 
samt den insamlade informationen har behandlats etiskt rätt enligt forskningens riktlinjer som be-
skrivs mer ingående nedan.  

De etiska överväganden	som studien förhållit sig till kommer från Vetenskapsrådets (2002) rikt-
linjer inom den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen. Mer specifikt utgår undersök-
ningen således av; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-
kravet. Informationskravet innefattar att forskaren är skyldig att informera respondenten vad syf-
tet med studien är samt att det är helt frivilligt att delta samt avbryta sitt deltagande under hela 
arbetets gång (Vetenskapsrådet, 2002:7). Som nämnt innan skickades ett missivbrev ut till alla 
respondenter innan intervjutillfället, där information gällande ändamålet med studien och respon-
dentens roll beskrevs. På detta sätt var respondenterna medvetna om undersökningens syfte samt 
klarhet i deras medverkan redan innan intervjun genomfördes. Det klargjordes även att kvin-
norna hade rätt till att avbryta sin medverkan när de ville under hela processen. I missivbrevet 
lämnades forskarnas kontaktuppgifter för att underlätta kontakten om några funderingar skulle 
uppstå från respondenternas sida.  

Samtyckeskravet hänvisar till att det krävs ett tydligt samtycke från respondenternas sida för att 
materialet ska få användas i studien (Vetenskapsrådet, 2002:7). Då kontakten innan intervjun 
skett på mejl finns det tydliga bevis för respondenternas samtycke. Innan inspelningen påbörja-
des under intervjutillfället säkerställdes samtycket ännu en gång för att trygga att kravet uppfyll-
des. Det tredje etiska förhållningssättet är konfidentialitetskravet och refererar till att individerna 
som medverkar i studien, samt deras personliga uppgifter, ska lagras och presenteras på ett sätt 
som gör det omöjligt för andra förutom forskarna att identifiera och ta del av vilka responden-
terna är (Vetenskapsrådet, 2002:12). Denna princip uppfylldes genom att ingen av responden-
terna beskrevs eller namngavs i studien. Kvinnorna tilldelades istället fiktiva namn i resultatde-
len, som motsvarar att de själva heter något annat i verkligheten. Användandet av fiktiva namn 
istället för siffror eller enstaka bokstäver grundas även i att skapa en mer subjektiv och levande 
beskrivning i analysen för att återspegla på det dialogiska samspelet som ägt rum. Valet av att 
inte nämna staden för den högskola som respondenterna studerar på grundas i att kvinnorna är få 
på programmet och skulle kunna leda till att de blir lättare att identifiera, vilket studien inte ville 
riskera.  

De insamlade empiriska data förvarades även åtkomligt endast för författarna samt raderades helt 
vid avslutad studie, vilket även informerades till respondenterna. All insamlad information och 
respons från respondenterna hanterades därför enbart i forskningssyfte vilket också styrker nytt-
jandekravet som behandlar dataskydd och den personliga integriteten (Vetenskapsrådet, 
2002:14).  

5.7 Kvalitetskriterier 
Kvalitetskriterier är inom kvalitativa studier mer omtalat och komplext än inom kvantitativa stu-
dier. Anledningen till detta beror på att kvalitativa studier inte söker en objektiv sanning eller 
strävar efter reliabilitet och validitet på samma sätt som i kvantitativa studier hävdar Symon och 
Cassel (2012:205). Trots det används kriterier inom kvalitativa studier för att uppnå en högre 
kvalitet och trovärdighet, vilket kräver att kriterierna är relevanta till den valda metodansatsen 
och att forskaren har ansvaret att explicera dessa (Symon & Cassel, 2012:221). I föreliggande 
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studie används tre kvalitetskriterier vilka är intern validitet, extern validitet samt argumentations-
logik. Dessa kriterier har valts ut utifrån det hermeneutiska angreppssättet och presenteras nedan. 

Intern validitet avser till att det bör finnas en röd tråd genom hela studien samt innefattar en tyd-
lig helhet (Symon & Cassel, 2012:212). Studien har följaktligen i varje avsnitt berört syftet med 
studien i avsikt för skapandet av den röda tråden samt en metakommunikation med läsaren. Ge-
nom detta har studien stabiliserats från grunden och skapat en helhet. Det andra kriteriet hänvisar 
till extern validitet som betyder att studiens resultat ska vara väl sammankopplat i den empirin 
som presenteras (Symon & Cassel, 2012:212). Det som tolkats i föreliggande studie är grundat 
utifrån citaten samt de tidigare tolkningar som författarna redogjort, för att styrka att resultatet 
stämmer överens med det som respondenterna framställt under intervjutillfällena. Det tredje och 
sista kriteriet som används är det argumentationslogik som grundar sig i den kvalitetsprestandan 
forskningen bygger på, följaktligen att argumenten som påvisas i relation till tolkningarna är 
samspelta (Symon & Cassel, 2012:214). Argumenten som presenteras i studien baseras därför i 
empiriska data, det teoretiska ramverket och studiens syfte. Med hjälp av dessa tre inriktningar 
har argumenten en pålitlig grund med goda förutsättningar för genereringen av de tolkningarna 
som framställts. 

6. Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras resultatet av tolknings- och förståelseprocessen av det empiriska 
materialet. Resultatsavsnittet är indelat i tre olika delar i enighet med den hermeneutiska analys-
processen som presenterats i föregående metodavsnitt. Först redovisas den inledande tolkningen, 
som beskriver en övergripande helhetsbild av kvinnornas upplevelser. Den andra fasen presente-
rar den fördjupade tolkningen där citat från dialogerna redovisas och tolkas i relation till den teo-
retiska och begreppsliga referensramen. Avslutningsvis framställs studiens huvudtolkning, 
följaktligen helhetsbilden av empirin som sammanställer tidigare tolkningarna.  

6.1 Inledande tolkning 
 Den första analysnivån av den hermeneutiska cirkeln framkom genom upprepad läsning av tran-
skriptionerna av intervjuerna för att nå en helhetsförståelse kring området. Den inledande tolk-
ningen resulterade sedan i meningar och begrepp som skapade åtta teman, vilka beskrivs mer in-
gående nedan. Citat från dialogerna med respondenterna, som de inledande temana utgått från, 
presenteras framöver i den fördjupade tolkningen.  

De inledande temana är följande: Mindre plats i klassrummet, Ifrågasatt, Behöva motbevisa, En-
samhet, Socialt ansvar, Initiativtagande, Ambitiös men tvivlar på sin kunskap och Trygghet hos 
kvinnor.  

Mindre plats i klassrummet	
Ett tema som framhävts i övervägande intervjuerna är kvinnornas tveksamhet i att ta för sig i 
klassrummet. De berättar att det är männen som räcker upp handen och ställer frågor till föreläsa-
ren och labbassistenter medan kvinnorna i större grad frågar bordsgrannen. Tveksamheten be-
skriver respondenterna bottnar i att de inte vill eller vågar ta plats eftersom det finns män i rum-
met som framhäver att de har bättre kunskap i ämnet eller att de inte vill “skämmas” över sina 
frågor. Samtliga kvinnor framställer följaktligen att de tar en mindre plats i stor grupp utifrån di-
alogerna. 
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Ifrågasatt	
En gemensam nämnare till de flesta av respondenterna är att de upplever sig vara ifrågasatta i re-
lation till sin kunskap inom det datavetenskapliga området. Vid exempelvis grupparbeten beskri-
ver kvinnorna att en del män samt lärare har lägre förväntningar på dem då de upplever att de 
inte blir betrodda att inneha tillräckligt med kompetens för uppgiften. En av respondenterna ger 
exempel där lärare ifrågasätter kvinnornas medverkan i uppgiften eller deras självständiga kun-
skap. Kvinnorna berättar att de blir avbrutna och tystade i skolrelaterade sammanhang eftersom 
en del andra manliga studenter inte vill lyssna till deras förslag.  

Behöva motbevisa 	
Utifrån omgivningens tvivel om kvinnornas kunskap inom ämnet datavetenskap, beskriver kvin-
norna en ständig kamp att behöva bevisa sin kompetens i skolsammanhanget. De belyser vikten 
av att kunna förklara varför och hur de vet för att övertyga andra om deras kunskap. För att få sin 
röst hörd uttrycker de en sida av att behöva ta plats och vara framåt i samtalen i mindre grupp för 
att belägga och påvisa sin plats i den givna kontexten. Kvinnornas berättelser lyfter fram att de 
blir överpratade av andra studenter som anser sig ha en bättre lösning på det arbetet som ska ut-
föras. De illustrerar således att de behöver motbevisa omgivningen för att visa sin kompetens 
inom området och få sin röst hörd.  

Ensamhet	
Alla respondenterna nämner ordet ensamhet i olika sammanhang. Dels berättelser att de i början 
av utbildningen var bekymrade över att bli ensamma i klassen eftersom det inte fanns så många 
kvinnor att umgås med, och dels att de själva känner sig ensamma under utbildningens gång. 
Upplevelsen av ensamheten skiljer sig från respondenterna, dock uppkommer den som en del av 
utbildningen i olika former trots att umgängeskretsen består av båda könen.  

Ta kontakt	
I de flesta intervjuerna framkommer ett tydligt socialt ansvar att vara den som tar den första kon-
takten. Med socialt ansvar menas med att kvinnorna får ta det första steget i interaktionen med 
männen samt bjuda in sig själva i sociala sammanhang och till grupparbeten. En del kvinnor upp-
lever följaktligen att de behöver anpassa sitt beteende till att öppna upp för kontakt och konver-
sation. Respondenterna menar att de tar det första steget i den sociala interaktionen för att inte bli 
bortglömda eller utanför det sociala umgänget. 

Initiativtagande	
Ett tydligt tema som framgår i de flesta intervjuerna är att kvinnorna beskriver att de behöver ta 
ett större ansvar i exempelvis grupparbeten. De menar på att de som kvinnor har en större för-
väntan på sig att vara initiativtagande och således inta en ledarroll i gruppen. En del upplevde att 
en stor omfattning av männen inte är lika drivna för att ta den rollen och således förväntar sig att 
kvinnorna ska ta initiativ.  

Ambitiös men tvivlar på sin kunskap 	
Samtliga respondenter visar en stor ambition att prestera bra och ta ansvar för sina skolarbeten. 
Dock visar de på en osäkerhet av sina kunskaper och ifrågasätter sin egen kompetens inom områ-
det vilket resulterar i att de vill bevisa att de kan likväl som de inte tror på sig själva. Responden-
terna lyfter således att de har stor kunskap inom datavetenskap, trots det kritiserar de sin egen 
förmåga. 
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Tryggheten hos kvinnor	
Trygghet var ett återkommande inslag i deras berättande. Kvinnorna beskriver att de känner en 
viss trygghet hos de kvinnor som går i deras klass och att de troligtvis känt en större trygghet om 
det varit fler kvinnor i programmet. Dock anser de att de inte utesluter umgänge med männen 
utan att deras umgängeskrets består av både män och kvinnor i klasserna. Några av kvinnorna 
reflekterade kring hur de skulle vara om fler kvinnor gick i deras klass vilket visade sig i reflekt-
ionerna tyda på en större trygghet. Samtliga respondenter berättar även att de kvinnliga lärarna 
på programmet framstår som förebilder. De lyfter det som en av de mest positiva aspekterna med 
programmet och att det är finns en önskan att ha fler kvinnor som lärare på datavetenskapliga 
programmet.  

6.2 Fördjupad tolkning 
I denna del av analysprocessen utgör de inledande temana utgångspunkten för den fördjupade 
tolkningen. De framtagna inledande temana tolkas i relation till Goffmans dramaturgiska teori 
samt begrepp som tillför en grund till den fördjupande tolkningens fyra teman och diskussioner. 
Tillsammans med det teoretiska ramverket och författarnas växande förståelse inom området 
kommer nu de tidigare tolkningarna omfamnas av en mer abstrakt nivå, i relation till citaten som 
utgör de delar som helheten baseras på.  

De fördjupade temana är följande: Betvivlande atmosfär, Kontexten avgör fasaden, Ansvarsrol-
len och Strävan efter gemenskap.  

Betvivlande atmosfär 
Det första temat i den fördjupande tolkningen avser en totalisering av den inledande tolkningens 
teman Ifrågasatt och Ambitiös men tvivlar på sin kunskap. Det framgår en tydlig bild av hur 
kvinnornas kompetens inom området är ifrågasatt och underlägsen männens samt att detta bidrar 
till tvivel på de flesta kvinnornas egen förmåga trots deras höga ambitionsnivå i skolan.  

Denna studie visar att övervägande del av respondenterna har upplevt eller upplever någon form 
av motsättning gällande presentation av sin kunskap i interaktionen på grupparbeten i utbild-
ningen av både studenter och lärare. Både genom ignorans av de förslag som framställs av de 
kvinnliga studenterna, eller reaktioner och kommentarer om att deras lösningar inte är tillräckligt 
bra. Övervägande del av de kvinnliga studenterna anser sig stöttade av de manliga klasskamrater 
som ingår i deras umgängeskrets och mer kritiskt sedda av de andra manliga studenterna. Samti-
digt visar samtliga respondenter en stark vilja av att prestera bra i skolan och att ambitionsmäss-
igt ligga på en hög nivå. Dock anser en del att de kritiserar sin egen förmåga att åstadkomma bra 
resultat och tvivlar på sina kompetenser inom de olika ämnena som utbildningen baseras på. Den 
fördjupade tolkningen belyser således att ifrågasättandet av omgivningen skapar en del ifrågasät-
tandet av kvinnans eget kunnande.  

Goffmans (2014) tankar om den sociala interaktionen är som nämnt både på individ-, grupp- och 
samhällsnivå. Den abstrakta tanken att ett bestämt framträdande, således individens självpresen-
tation i sammanhanget, producerar och reproducerar samhällets ärade värderingar, refereras till 
begreppet idealisering. Teoretikern hävdar således att individens framträdande uppfyller syste-
matiskt de gemensamma normerna för att bevara sin fasad (Goffman, 2014). Den betvivlande at-
mosfären i relation till idealisering ger ett bredare perspektiv till hur interaktionen, med grund i 
ifrågasättandet från studenterna, lärarna, samt sig själv, påverkas av samhälleliga förväntningar 
och omdömen, vilket illustreras genom citaten nedan.  
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Ifrågasättandet går att finna i intervjun med Louise som beskriver att hon behövt anpassa sig till 
gruppen eftersom andra tvivlar på hennes lösningar: 

Intervjuare: Du nämnde tidigare att du behövt anpassa dig till gruppen, vad har varit mest 
utmanande med det? 
Louise: Ja men att man alltid är ifrågasatt. Liksom ”varför tänker du såhär?” och var-
för liksom, ”varför är din lösning bättre än min?” kan man få höra. Och jag är lik-
som inte insatt i alla tekniska termerna som finns. Och det är oftast de här kil-
larna så att om man inte förklarar på det sättet då är det inte en bra lösning. Men 
jag kan ju förklara hur man gör det, bara inte på deras sätt.   
Intervjuare: Det är det mest utmanande?   
Louise: Ah och liksom så kommer man till slutet och så visar det sig att man 
hade rätt hela tiden och så blir man inte lyssnad på och tänker... nej men 
jag kanske har fel, min lösning kanske inte är så bra.   

Louise uttrycker att eftersom hon inte är insatt i de tekniska termerna som männen använ-
der i samtalen blir hennes lösningar inte accepterade och lyssnade på i gruppen. Hon be-
skriver även att hennes lösning kan varit rätt, dock att ifrågasättandet skapar en känsla av 
att möjligtvis ha fel ändå.  
 
Liknande tankar går att finna i dialogen tillsammans med Josefine som även hon anser att hennes 
förslag inte blir lyssnade på i gruppsammanhang: 

Intervjuare: Men om man tänker miljön i klassrummet (Mm). Hur upplevs den? 
Josefine: Att killarna ibland tror att dom kan bättre, även än en lärare. Och så har man 
uppfattat också kanske ibland i grupparbeten att dom inte riktigt vill lyssna på en som tjej, 
och så. Och några gånger har det varit så att man sagt någonting, sen efter några minuter 
så säger den här killen det som jag precis har sagt (Aha), för att det liksom inte har sjunkit 
in i hans hjärna att jag faktiskt har pratat och sagt det här innan. […] Och det är kanske 
därför att dom inte lyssnar ibland, att de inte tänker att det ska komma ut någonting vettigt 
eller, ah jag vet inte. 

Josefine uttrycker att en del män ibland tror att de kan bättre än lärarna och att de i grupparbeten 
inte lyssnar på kvinnorna. Detta har visat sig i sammanhang när Josefine har sagt något och se-
dan upprepar en annan man i gruppen exakt det som hon har sagt några minuter tidigare. Hon 
menar att det kan bero på att de inte tror att hon ska säga något vettigt och lyssnar därför inte på 
hennes förslag.  

Ett liknande exempel på ifrågasättandet ger Johanna då hon beskriver en situation när en lärare 
hade konfronterat en kvinnlig student av en inlämningsuppgift eftersom han inte trodde hon 
åstadkommit lösningen själv: 

Intervjuare: Hur skulle du säga att förväntningarna är på män och kvinnor på program-
met?   
Johanna: Jo, men jag vet att de hade diskussioner om att de behandlade oss olika 
(Aha). Att tjejerna fick det svårare eftersom läraren inte trodde de hade gjort koden själva 
(Jaha). Ja, de i tvåan sa att en lärare dömde olika mellan tjejer och killar. 
Intervjuare: På vilket sätt?   
Johanna: På inlämningsuppgifter. Alltså han hade verkligen ställt de framför sin kod och  
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“förklara vartenda litet steg” medans på killarna så hade han kollat ige-
nom och sagt “det är okej, det funkar” (Aha).  Ja, så han hade verkligen velat veta om de 
var de som hade skrivit (Ah). Verkligen ett såhär ifrågasättande av att de inte kunde. Så 
det var man lite orolig för, att det skulle bli så igen. 
 

Johanna beskriver en situation där en lärare har bedömt studenternas inlämningsuppgift olika be-
roende på om de var kvinnor eller män. Läraren hade bett de kvinnliga studenterna förklara varje 
steg i sin kodning, medan han på männens uppgifter endast hade kontrollerat genom snabb läs-
ning och sagt att det var godkänt. Johanna beskrev att han hade gjort så för att veta om det verkli-
gen var de kvinnliga studenterna som hade genomfört uppgiften, vilket hon sedan förklarade or-
sakade en oro för att det skulle hända igen.  
 
Ifrågasättandet från omgivningen leder i sin tur till en form av framträdande av kvinnorna själva 
vilket framkommer i följande citat. Ambitionen av att göra skolarbetet ordentligt är en av Malins 
uttalande i dialogen, samtidigt som hon själv anser att hon behöver lita mer på sig själv: 

 
Intervjuare: Om du skulle beskriva vem du är i skolan, hur är du då? 
Malin: Jag är den som stressar upp mig haha. Fast också den som om jag gör någon-
ting då gör jag det rejält, inte halvdant liksom. Fast jag säger ändå alltid liksom att det är 
svårt... Jag är väldigt att, vill inte misslyckas. Och det kanske inte all-
tid är så bra för mig, att jag alltid stressar upp mig. Men samtidigt, när jag fått resultatet då 
hade jag stenkoll på det. Ja men… jag måste börja lita mer på mig själv, det jag kan (Ah).  

 
Malin beskriver att hon stressar upp sig över skolarbeten samtidigt som hon tar det på allvar. 
Hon menar att hon inte vill misslyckas på uppgiften och säger till andra att hon tycker det är 
svårt. När hon sedan får resultatet inser hon att hon hade den kunskap som behövdes. Malin me-
nar därför att hon behöver lita mer på sig själv och det hon kan.  
 
Ytterligare en av respondenterna anser att hon omedvetet har låga förväntningar på sig själv i 
skolan, samtidigt som hon vet att hon kan: 
 

Intervjuare: Hur skulle du säga att dina förväntningar är på dig själv?  
Emma: Jo men jag märker att det finns så många som kan och fattar fortare. Blir nog un-
dermedvetet att man trycker ner sig själv. Har ju sagt till de jag pluggar med inför varje 
tenta, varje uppgift, att "åh vad drygt, det här kan jag inte" och sen har jag fått en femma 
ändå liksom. Det blir nog så att man trycker ner sig lite och säger att man inte kan. Fast 
man kan.  

 
Emma påstår att hon uppfattar att andra studenter förstår fortare än henne själv i skolan vilket re-
sulterar i att hon ovetandes inte tror på sina kunskaper. Hon säger följaktligen att hon inte kan 
och trycker ner sig själv, trots att resultaten visar att hon har god kompetens inom området.  
 
Kvinnornas berättande visar en låg tro på sin kompetens som således speglas till omgivningen att 
de inte innehar de kunskaper som krävs för att klara kursen. De nämner dock att det sker automa-
tiskt och att de egentligen har bra förståelse för uppgiften. I relation till Goffmans (1967) be-
grepp uppföranderegler, som beskrivs som att framträdandet följer godkända handlingar medan 
andra döljs, kan kvinnornas agerande i situationerna tolkas. De godkända handlingarna i förelig-
gande kontext beskriver tvivel både från omgivningen och från individen själv. Framträdandet av 
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kvinnorna belyser att de inte kan eller tror på sig själva, samtidigt som de har förståelse för att de 
har kompetens inom området. På det sättet framhävs sidan av att inte vara kunnig och tron på sin 
förmåga döljs. Kvinnornas berättande åskådliggör att det finns oreflekterade förväntningar på hur 
kvinnor ska och inte ska agera i situationer gällande kunskap inom datavetenskap. I teoretikerns 
(Goffman, 2014) exempel, som nämndes i tidigare teoriavsnitt gällande hur kvinnliga studenter 
försvagade sin egen position i diskussioner om matematik, visar föreliggande empiriskt material 
således att dessa kvinnliga studenter reducerar sin egen ställning i sammanhanget. 
 
Reflektionerna från kvinnorna av sitt eget handlande förevisar att de i själva verket behöver och 
vill tro på sig själv mer, dock att de ändå följer den samhälleliga strukturen som finns som Goff-
man (2014) benämner som idealisering och dess påverkan på interaktionen. Följaktligen att ge-
nom sin intrycksstyrning nedvärdera sin kompetens för att upprätthålla den ifrågasättande inställ-
ningen och normerna kring detta, som systematiskt upprätthålls i gruppen och som reproduceras i 
framträdandet av kvinnorna. De gemensamma förväntningarna från omgivningen gällande ifrå-
gasättandet av kvinnans kompetens, kan tolkas bli mer betydande än de individuella önskning-
arna.  
 
Kontexten avgör fasaden  
Detta tema är en totalisering av de två temana i den inledande tolkningen Mindre plats i klass-
rummet och Behöva motbevisa. De två temana sammanfattar hur omgivningen och den skolrela-
terade kontexten kvinnorna befinner sig i, avgör hur de anpassar sitt beteende.   

Inom ramen för den miljö som utspelar sig i klassrummet menar samtliga kvinnor att de inte tar 
stor plats i den stora gruppen. Mer specifikt framkommer det att om kvinnorna har frågor tende-
rar de att fråga personen bredvid eller ta hem arbetet och lösa uppgiften på egen hand. Vid frågan 
om vad det kan tänkas bero på påstår kvinnorna att det såväl handlar om svårigheter med att for-
mulera frågan, att det är lättare att fråga den som är bredvid samt att det finns en oro över att 
göra bort sig i klassrummet. Tillskillnad från hur kvinnorna agerar inom klassrummets väggar är 
kvinnornas agerande annorlunda i mindre gruppsammanhang, mer specifikt i de studiegrupper 
och grupparbeten som utförs. Där visar övervägande del av respondenterna att de behöver uppre-
pade gånger ta mer plats för att bevisa kännedom av området och att deras idéer är jämlika med 
männens.  

I relation till Goffmans (2014) teoretiska ramverk och med fokus på begreppet fasad, inramning 
och intrycksstyrning kan kvinnornas delade agerande förstås. Med sitt framträdande, också kallat 
självpresentation, använder individen flera fasader vilket används regelbundet för att definiera en 
situation. Fasaden blir således som en slags utrustning av sitt framträdande och är grundat av in-
ramningen av situationen. Inramningen är beroende av den plats som framträdandet sker, i detta 
fall klassrummet som är en stor lokal med mycket människor samt mindre grupprum och datasa-
lar där grupparbetena sker. Fasaden används som ett sätt för kvinnan att styra hur andra uppfattar 
den bilden av sig själv som presenteras, således intrycksstyrning. Goffman (2014) menar att indi-
viden har ett ansvar att uppfylla de krav som finns på interaktionen och gör det genom val av 
handlingar i den specifika situationen. Dock kan individen välja att inte följa de bestämda önsk-
ningarna på framträdandet. Goffman (2014) beskriver detta som “att ställa till med en scen” vil-
ket illustrerar hur intrycksstyrningen möjliggör att en ny interaktion med sin omgivning påbörjas. 
Kvinnornas fasad i situationerna påverkas av omgivningens rekvisita och som framhäver, samt 
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döljer, olika sidor genom intrycksstyrning av individerna. I nedanstående citat visar således de 
kvinnliga studenternas upplevelser olika fasader som intas i relation till situationernas inramning. 

Samtliga kvinnor beskriver en skillnad i hur män och kvinnor agerar i klassrummet i större 
grupp. I dialogen tillsammans med Lina beskriver hon sin roll i klassrummet: 

Intervjuare: Skulle du kunna beskriva hur du är i skolan och i klassrummet?  
Lina: I klassrummet så är jag väl den som lyssnar mycket, vill lära mig, sitter och anteck-
nar. Men jag är väl inte den som räcker upp handen och säger mycket, det blir mer att man 
viskar till kompisen om han kan fråga det här. 

Enligt Lina är hon personen som lyssnar och antecknar på föreläsningarna. Hon beskriver att hon 
inte ställer frågor eller pratar utan istället frågar personen som hon sitter bredvid om han kan 
ställa frågan istället. Liknande beteende visar Elin, som inte heller ställer frågor i klassrummet 
utan förblir tyst i klassrummet: 

Intervjuare: […] hur anser du att du är i klassrummet?  
Elin: Ja alltså ibland kan jag känna att… att jag har en fråga men, att jag inte riktigt fattar 
och inte heller vet hur jag ska formulera den, så då är jag bara tyst […]. Då tar jag mer 
hem det här och så får jag läsa på liksom.  

I intervjun framkommer det att Elin inte ställer frågor inför klassen eftersom hon inte förstår eller 
vet hur frågan ska uttryckas. Elin menar således att hon förblir tyst i den stora gruppen och istäl-
let tar hem arbetet för att förstå innehållet av föreläsningen.  

Emma, tillika som ovanstående respondenter, intar rollen som tystlåten och frågar inte öppet i 
klassrummet. Hon menar att detta kan grunda sig i att männen tar mer plats och vågar räcka upp 
handen: 

Intervjuare: Om du skulle dra en jämförelse mellan killarna och tjejerna i klassen, finns 
det några likheter eller skillnader? 	
Emma: Killarna är nog mer att de räcker upp handen, medans tjejerna är tysta och medans 
killarna inte är rädda för att fråga saker. 	
Intervjuare: Vad tror du det beror på? 	
Emma: Tror det handlar om att det är mycket nytt för oss tjejer. De som kan är ju mest kil-
larna. Sen kan det kanske också handla om att, om tjejerna hade bestått av 70 procent och 
killarna 30 så kanske fler hade vågat ha upp handen. Jag vet inte. Jag är en sån som gärna 
inte gör bort mig, där kanske jag är lite blyg. Frågar hellre privat istället. 

I föreliggande dialog visar Emma att anledningen till att kvinnorna inte ställer frågor i klassrum-
met kan bero på att ämnet är nytt för de flesta kvinnliga studenterna. Emma reflekterar att om det 
var övervägande del kvinnor i klassrummet hade hon möjligtvis ställt frågor. Anledningen till att 
hon inte vill ta den platsen i rummet utan ser sig som mer tillbakadragen och inte vill göra bort 
sig, utan ställer sin fråga hellre ensam.  

Inom ramen för hur situationen i klassrummet visar samtliga kvinnor att de inte tar stor plats i 
klassrummet utan låter de andra studenterna ställa frågor. I gruppsammanhang ändras dock kvin-
nornas beteende då övervägande del av respondenterna menar på att som kvinna behöver ta mer 
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plats och bevisa sina kunskaper. I dialogen tillsammans med Maria skildras en sida av att behöva 
hävda sig i de mindre sammanhangen för att få sig själv hörd: 

Intervjuare: Under de här tre åren, har du stött på någon utmaning i gruppen?  
Maria: Det är liksom allt. Att man behöver hävda sig. Man är alltid åsido-
satt. Man blir överpratad, hela tiden (Mhm). Sen varje gång man sä-
ger "men lyssna på mig", då är man dryg. Då är man irriterande. Liksom såna saker. 
Så det är just att få sig själv hörd. I grupparbeten kan bli väldigt jobbigt, men att man 
måste ta plats.  

Maria beskriver att hon blir överpratad och förbisedd av sina klasskamrater i gruppsammanhang 
och att det är något som hon upplever är jobbigt. Hon påpekar att hon försöker, och behöver, ta 
plats dock att detta kan vara besvärligt eftersom andra kan tycka hon är irriterande eller dryg.  

Frida påstår, tillika som ovanstående respondent, att hon ständigt behöver belägga sin kunskap 
för att hon är kvinna, specifikt i grupparbeten: 

Intervjuare: Hur ser du på vilka förväntningar som finns på dig på programmet? 	
Frida: Det känns som att man hela tiden måste bevisa sig mer för att man är tjej. Det känns 
som många, inte alla, förväntar sig att man inte kan eller kan mindre. Ett exempel är när 
jag var i en studiegrupp i början av utbildningen. Det var ett projekt som vi höll på med, 
och när vi ibland körde fast så kunde jag säga en lösning på problemet men då var det en i 
gruppen som ofta avbröt mig och typ sa ”nej så är det inte”. Sen efter ett tag upprepade 
samma kille exakt den lösning som jag sa, som om det var han som kom på det (Jaha). Det 
upprepade sig flera gånger. Det kändes som att han antog att jag inte kunde lösa problemet 
eftersom jag var tjej, då han typ inte ville lyssna på mina förslag. Så där får man stå på sig 
och bevisa sig. 

Det exempel som Frida belyser under intervjun handlar när en man i hennes studiegrupp avbröt 
hennes lösning på det problem som skulle redas ut. Efter en stund gav mannen samma lösning 
som Frida precis hade beskrivit för gruppen. Hon ansågs sig inte bli lyssnad på eftersom han inte 
trodde att hon kunde lösa uppgiften och menar på att hon behöver belägga sina kunskaper och 
hävda sin rätt.  

I dialogen med Sofia framkommer även här en form av bevisning för sina kunskaper på grund av 
att hon är kvinna: 

Intervjuare: När vi pratar förväntningar, hur upplever du att det är i klassen?	
Sofia: Det är ju vissa som, alltså åt andra hållet. När vi har labbar och labbassistenter, oft-
ast killar, eller alltid killar. Vissa är bättre än andra men vissa är såhär "ni tjejer kan ju inte 
så mycket" (Aha). Det är väldigt, ja men det är tråkigt (Ah). Sen så brukar vi alltid bevisa 
motsatsen, att vi kan, så på slutet blir det bättre. Men det är alltid i början som man ifråga-
sätts liksom.  

Sofia beskriver att vissa labbassistenter, studenter som hjälper de vid olika laborationer, förvän-
tar sig att kvinnorna i klassen inte kan lika mycket som männen. Respondenten anser att det är 
tråkigt att bli ifrågasatt i början, dock blir det bättre mot slutet när kvinnorna har bevisat att de 
kan.  
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Till skillnad från kvinnornas handlande i klassrummet visar dialogerna att kvinnorna går emot de 
handlingarna som förväntas. Därför visar den fördjupade tolkningen en stor betydelse för hur 
kontexten och inramningen av situationen tillåter och framhäver vissa handlingar hellre än andra. 
Individen har ett expressivt ansvar för sina handlingar, dock påverkas detta av hur kraven finns 
på både samhälls- och interaktionsnivå (Goffman, 2014). Slutligen visar dialogerna att interakt-
ionen som Goffman benämner både påverkas av gruppens förväntningar, och även individens 
egen vilja att följa eller stå emot de önskade handlingarna eller förhållningssättet till gruppen. 
Det sociala samspelet som sker i de olika kontexterna visar att kvinnorna intar olika fasader be-
roende på hur inramningen för framträdandet förefaller, det utifrån deras engagemang i kontex-
ten. Manér menar Goffman (2014) utgör individens påverkan i situationen och skiljer sig bero-
ende på sammanhanget. Det manér som kvinnorna intar skiftar i skolan, då de uttrycker ett tyd-
ligt verbalt framträdande i gruppsammanhang och visar på en passiv roll i klassrummet när inter-
aktionen omfattar en större grupp. Inramningen i klassrummet avgör på ett sätt att kvinnorna inte 
vill och kan gå emot de förutfattade meningarna om att männen har större kunskap i ämnet me-
dan i mindre grupp visar kvinnorna, med intrycksstyrning, att de ska ha plats i interaktionen och 
kan således ändra den förutfattade bilden av hur samspelet ska fortskrida.  
 
Ansvarsrollen 
Det andra temat är en totalisering av temana Ta kontakt och Initiativtagande. De flesta av kvin-
norna beskriver att de får ta ett större ansvar och initiativ än vad männen tar, när det gäller inter-
aktionen i gruppen samt en ansvarstagande ledarroll i grupparbeten. Samtliga kvinnor menar på 
att detta är någonting som de kanske inte vill utan att det sker automatiskt.  

Kvinnorna upplever att de förväntas ta ansvaret att vara den som påbörjar kommunikationen med 
männen i sociala sammanhang och även att bjuda in sig själva till grupparbeten för att inte bli 
bortglömda. Förutom det sociala ansvaret framkommer ett tydligt initiativtagande från kvinnor-
nas sida i grupparbeten. De anser att de behöver ta ett större ansvar i grupparbeten och där inta 
en ledarroll, eller en “mamma-roll” som några av respondenterna uttrycker sig. Samtliga kvinnor 
upplever det som en förväntning av männen eftersom ingen annan tar initiativet att driva arbetet 
framåt. I de flesta situationer där fler individer är inblandade krävs oftast att en eller flera perso-
ner tar initiativet till att arbetet ska fortskrida. I den datavetenskapliga högskoleutbildningen uti-
från studiens resultat tenderar det oftast vara kvinnorna som är de som tar initiativet. Den fördju-
pade tolkningen lyfter följaktligen fram att ansvarsrollen i den sociala interaktionen förväntas tas 
av kvinnan. 

Goffman (2014) menar att individen ständigt intar nya roller beroende på kontext och omgiv-
ning. I relation till sammanhanget och de individer som befinner sig runtomkring anpassas den 
sociala rollen. I detta fall är det omgivningen i klassrummet eller grupprummet samt de andra 
studenterna som påverkar vilken social roll som kvinnan ska inta. Goffman (2014) menar att om-
givningen har förväntningar och krav på vilken roll individen ska ta och därmed skiftar även in-
dividens jag. Kvinnorna tolkas således inta den ansvarstagande rollen vid ett grupparbete då detta 
är en förväntning i det sociala sammanhanget, följaktligen en social förväntning av de andra stu-
denterna, vilket är övervägande män. I en annan kontext som kvinnorna befinner sig, exempelvis 
när de umgås med sin partner som ett framkommer i en av dialogerna, intar de inte samma an-
svarstagande position som i situationen i ett grupparbete. I tolkning av Goffmans resonemang, att 
det skapas olika förväntningar av den sociala rollen att leva upp till i olika sammanhang, illustre-
ras detta i citaten nedan.  
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Josefine uttrycker i citatet nedan att hon är den som får ta initiativet i projekt och inta en ledarroll 
i gruppsammanhang: 

Intervjuare: Hur upplever du att andra uppfattar dig? 	
Josefine: Just i klassrummet och skolan tror jag många uppfattar mig som ansvarsfull och 
ambitiös […] De jag varit i projektgruppen med har jag tagit en ledarroll, det är många 
killar som jag uppfattat det, som inte ser behovet av att det ska finnas en plan eller att det 
snart borde vara ett möte. Så länge man inte lägger upp en plan eller någon som tar ledar-
rollen så händer ingenting i projektet. 	
Intervjuare: Så du känner att det är du som måste ta initiativet? 	
Josefine: Jo jag känner att det är jag som har fått göra det eftersom jag fått ta den rollen för 
att det inte finns någon som har gjort det. Sen vill jag inte bli projektledare i framtiden, 
utan det är för att någon måste ju ta tag i det här, annars händer ju ingenting liksom. 

Josefine menar på att andra upplever henne som en ambitiös och ansvarsfull student och beskri-
ver att det även är hon som får ta initiativet att få projekt att gå framåt. Hon upplever att reste-
rande männen i gruppen inte ser det på samma vis som hon gör, följaktligen att det krävs plane-
ring av möten för att projektet ska fungera och bli bra. Josefine får känslan av att hon måste ta 
ledarrollen då ingen annan gör det. Hon belyser också att det egentligen inte är ledarrollen som 
hon vill ha men att hon känner sig tvungen att ta den för att saker ska bli gjorda.  I detta citat på-
visas det att Josefine tar den sociala rollen som ansvarstagande då detta är en förväntning av de 
resterade gruppmedlemmarna. Männen tar inte initiativet då de förväntar att Josefine ska ta det, 
vilket leder till att hon automatiskt tar rollen. 

Frida upplever likaså att hon som kvinna i utbildningen får ta mer ansvar och att kvinnorna 
lätt blir bortglömda när det kommer till att bilda grupper: 

Intervjuare: Hur upplever du killarnas och tjejernas roll på programmet? 	
Frida: Det är en skillnad. Killarna hörs och syns mer, vilket är givet eftersom de också är 
mycket fler killar än tjejer i programmet. Det känns som tjejerna lättare blir bortglömda, 
speciellt när vi ska bilda grupper till ett arbete. Det är ingen som frågar oss om vi vill vara 
med, utan det är mer upp till oss att försöka få någon att vilja vara i med i vår grupp. 

Frida beskriver i citatet ovan att männen och kvinnorna har olika roller i programmet. Männen 
syns och hörs mest medan kvinnorna upplevs bli bortglömda när det kommer till att bilda grup-
per till projektarbeten. Frida upplever att männen inte frågar eller bjuder in till grupparbeten utan 
att kvinnorna får anstränga sig för att få delta i en grupp. Detta citat illustreras att kvinnan för-
väntas ta en initiativtagande roll, vilket likaså blir tydligt i Sofias beskrivning av att få vara med i 
grupparbeten: 

Intervjuare: Hur känns det att vara så få tjejer?   	
Sofia: Känns bra att ha varandra men samtidigt så, där är det såhär när det är grupparbete, 
då är det vi. Men vi är ganska nya på programmering så det kan vara lite... skulle vara kul 
att vara med någon som har mer erfarenhet. Samma sak med projekt i större grupper, alltså 
vi trodde att killarna skulle vilja bjuda in oss, men nej. 	
Intervjuare: Inte?	
Sofia: Ne, utan vi får ta kontakten och komma in. Det är väldigt synd. Sen finns det några 
som vi umgås lite med.   	
Intervjuare: Men när ni frågar, hur skulle du säga att responsen är då?   	
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Sofia: Jo men då är det annorlunda, då är det ganska bra. Då får vi vara med. Men så vill 
man ju inte hålla på heller varje gång. Man vill att det ska vara naturligt. 

I citatet ovan beskriver Sofia att hon trodde att männen skulle bjuda in kvinnorna till arbeten i 
större grupper och verkar väldigt missnöjd med detta. Hon menar på att det är kvinnorna som 
själva får ta ansvaret att kontakta en grupp och yttrar ett missnöje. Vid frågan om deltagandet i 
en grupp får kvinnorna vara med, dock vill Sofia inte att det ska vara så varje gång det är grupp-
arbeten utan att det ska ske på ett mer naturligt sätt. Det kan tolkas som att kvinnorna i detta sam-
manhang får ta ett socialt ansvar för att komma med i en grupp då de inte känner sig inbjudna, en 
roll som Sofia egentligen inte vill ta men att situationen kräver det.  

Ett större ansvar på utbildningen är något som Maria också upplever av sin roll som kvinnlig stu-
dent på programmet vilket illustreras nedan: 

Intervjuare: Hur skulle du säga att din roll är i skolan?    	
Maria: När det kommer till att plugga så är jag väldigt ansvarstagande (Mm). Så som jag 
har fattat det är det väldigt vanligt bland tjejer som pluggar programmering, att man blir 
den i gruppen som tar ansvar och så eftersom man är ensam tjej. Går väl in i någon slags 
mamma-roll.     	
Intervjuare: Okej. När man tänker på raster och så (Mm). Hur skulle du säga att du är där?    	
Maria: Jag skulle säga att, liksom jag-är-jag men, jag har ju mitt kompisgäng liksom. Jag 
tar ju plats det gör jag. I början gjorde jag inte det men nu är jag absolut inte rädd för att 
göra det. Nej men jag tror kanske jag är den som får alla att hålla samman liksom. Ska vi 
göra någonting så ser jag till att alla är medbjudna och typ såna saker.  	
Intervjuare: Aha, sammanhållning så? (Ah). Om vi tänker utanför hela utbildningen, med 
familj, vänner och fritid. Hur skulle du beskriva dig själv då?   	
Maria: Oj, då skulle jag nog... säga att jag är tillbakadragen mer. Liksom avslappnad. 

Maria menar utifrån citatet ovan att även hon är en ansvarstagande student och att hon fått en 
uppfattning om att de flesta kvinnor inom programmering är ansvarstagande. Maria nämner att 
man som kvinna bara blir den som tar ansvar och beskriver det som att hon går in i en slags 
“mamma-roll”. Hon menar på att om man är en ensam kvinna i en grupp med endast män blir 
man den som får ta mest ansvar och därmed träder in i en “mamma-roll”. Maria beskriver sig 
själv som den som håller samman gruppen och ser till att alla blir inbjuda, vilket även det kan 
tolkas som ett socialt ansvar. På fritiden bland vänner och familj beskriver hon sig mer tillba-
kadragen vilket tyder på att hon går in i en annan roll i skolan. 

I detta citat blir de olika rollerna väldigt synliga då Maria beskriver sig inta en mamma-roll och 
som ansvarstagande i grupparbeten medan hon utanför utbildningen är mer tillbakadragen. Dessa 
sociala roller är motsatser och påvisar tydligt att man som kvinna på en datavetenskaplig högsko-
leutbildning behöver gå in i en ansvarstagande roll då omgivningen förväntar sig detta. Marias 
beskrivning kan också förstås i Goffmans (2014) begrepp främre- och bakre regionen. Den 
främre regionen konstrueras av vilka normer som finns i den inramningen som individen vistas i. 
Det som förväntas av Maria vid ett grupparbete är att ta ansvar och därför intar hon den rollen. 
Goffman (2014) menar på att publiken förväntar sig ett visst uppträdande av individen och dessa 
förväntningar grundas i samhällets normer och värderingar. Den bakre regionen beskriver Goff-
man (2014) är de situationer där individen kan slappna av och släppa omgivningens förvänt-
ningar och krav. I och med att förväntningarna försvinner kan individen även gå ur den sociala 
rollen. När Maria befinner sig i skolan som en datavetenskaplig kvinnlig student intar hon den 
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främre regionen och den ansvarstagande rollen som förväntas. När hon sedan kommer hem i sin 
ensamhet intar hon den bakre regionen och kan vara “sig själv”, således att hon inte behöver 
styra sitt intryck för omgivningen.  

Emma beskriver i citatet nedan om en situation där hon kände sig tvungen att ta ansvar: 

Intervjuare: Har du upplevt några utmaningar i den gruppen som du varit med?	
Emma: I början så blev vi ihop placerade, då fick vi inte välja. Då var det jag och en till tjej 
och resten killar. De var väldigt skygga för att prata, med mig iallafall. Det var en utmaning. 
Jag fick ta ansvaret, kände mig nästan som en mamma där. Vi skulle skriva ett kontrakt 
mellan gruppen, ett enkelt kontrakt. Och liksom ingen sa något. Ja det kanske var väldigt 
nytt, men då hade jag svårt att vara mig själv så, då behövde jag verkligen ta plats och ta det 
ansvaret (Aha). Ja det var en utmaning bara det. Vi skulle bygga en legorobot och fick en 
låda med lego, då frågade jag lite snällt om någon kunde ta den, men ingen svarade (Nehe), 
inget svar. Men sa tillslut "aja jag tar den". Nu är det lättare, för nu väljer vi liksom vilka vi 
är med.     

I citatet ovan beskriver Emma en situation där hon upplevde att hon behövde inta en ansvarsta-
gande roll som kvinna. Hon nämner också känslan av att hon var som en mamma i gruppen då 
hon upplevde männen som väldigt skygga i den gruppen som hon blev tilldelad. Hon menar på 
att hon som person inte är den som tar initiativ men fick gå in i en roll för en stund vilket hon an-
såg som en utmaning. Hon beskriver det som att hon hade svårt att vara sig själv. Emma beskri-
ver även att hon fick ta större plats i gruppen vilket hon beskriver som en svår uppgift. I detta ci-
tat framkommer både den sociala rollen samt främre- och bakre regionen. Emma känner sig i den 
beskrivande situationen tvungen att gå in i den sociala rollen som ledare och använder själv ordet 
mamma-roll. Hon påpekar att hon inte kunde vara sig själv vilket tolkas som att hon i den situat-
ionen befann sig i den främre regionen och behövde således anpassa sitt framträdande efter det 
som gruppmedlemmarna önskade.  

Den fördjupade tolkningen av temat Ansvarsrollen utifrån respondenternas dialoger samt Goff-
mans dramaturgiska perspektiv resulterar i att kvinnorna känner sig förmådda att ta ansvaret, i 
omgivningens och sammanhangets förväntningar. På scenen inom grupparbetena inväntar med-
lemmarna att kvinnan ska ta initiativet i gruppen för at föra arbetet framåt, likväl som att kvinnan 
behöver ta det sociala ansvaret för att få möjlighet att ingå i gruppen eller hålla ihop sammanhåll-
ningen. Flera av respondenterna beskriver att denna roll inte är något de själva vill utan framträ-
dandet som de framför riktas mot att följa de skyldigheter som rollen antas ha för att upprätthålla 
den ordning som finns på interaktionen.  

Strävan efter gemenskap 
Totaliseringen av det fjärde temat innehåller den inledande tolkningens teman Ensamhet och 
Tryggheten hos kvinnor. I den inledande tolkningen framkom det att ensamhet var något som de 
flesta kvinnor ansåg sig känna eller upplevde oro inför i början av utbildningen. Alla responden-
ter berättar att det är i större omfattning intresse, både i och utanför skolan, som avgör vilka som 
tillhör deras umgängeskrets och inte baserat på kön. Trots det visar kvinnorna att det finns en 
form av trygghet i att tillhöra ett umgänge av samma kön. Samtliga respondenter berättar att de 
sökt, eller söker sig, till kvinnorna i programmet dels för att de vill umgås med kvinnorna och 
dels för att det sker utan större reflektion. Den fördjupande tolkningen grundas följaktligen i ele-
menten, ensamhet och trygghet, vilket resulterar i den fördjupade tolkningen en strävan efter att 
nå en gemenskap. 
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I relation till Goffmans dramaturgiska perspektiv kan begreppen kollektiv representation och den 
personliga fasaden sammankopplas i detta tema. Goffman (2014) förklarar kollektiv representat-
ion som en överordnad, strukturell och stereotypisk ram som menas med att det alltid finns eta-
blerade fasader som individen förväntas ta trots att personen går in i en ny social roll. Den per-
sonliga fasaden förklarar Goffman (2014) som en mer intim del av individen och som tillhör in-
dividen vart personen än befinner sig, som exempelvis egenskaper som exempelvis kön, ålder 
och talmönster. Denna fasad menar Goffman (2014) bottnar i den uppfattning andra och en själv 
har utifrån den sociala status som förväntas tas. Citaten nedan påvisar att kvinnorna utan vidare 
reflektion drar sig tillvarandra vilket kan tolkas grundas i den personliga fasaden då de är av kö-
net kvinna och av den anledningen har vissa förväntningar på sig, men även den kollektiva repre-
sentationen då det finns en överliggande strukturell förväntning på att kvinnor ska hålla ihop. 

I citatet nedan beskriver Sofia sina känslor som hon hade dagen som hon började på den datave-
tenskapliga högskoleutbildningen och beskriver en rädsla för att bli ensam kvinna: 

Intervjuare: Men dina tankar innan du sökte in till programmet, har de ändrats något under 
tidens gång tills idag? 	
Sofia: Ja, alltså jag vet inte riktigt vad jag hade för känslor. Vet att jag var väldigt nervös 
för att bli ensam liksom. När jag kom till samlingsstället första dagen, då blev jag väldigt 
såhär "nä jag kommer inte gå kvar här, det här klarar jag inte" man måste ju liksom ha nå-
gon tjej att kunna... men sen dök det upp så det var skönt. Dagarna innan var jag också 
väldigt nervös. 

Sofia beskriver en situation i början av sin utbildning. Hon menar att hon vid det första tillfället 
med klassen tyckte det var jobbigt då det inte fanns många kvinnor. Hon beskriver att hon tviv-
lade på att hon skulle klara av detta utan att ha en kvinna att umgås och prata med. När det sedan 
dök upp fler kvinnor kände hon en lättnad. Detta tolkas som att Sofia kände en trygghet av de 
andra kvinnorna och innan det en rädsla för ensamheten. 

I citatet nedan beskriver Josefine sin första dag och tid på programmet och hur hennes tankar 
gick. Även hon tydde sig till viss del till kvinnorna i början av programmet, trots att hon ser en 
större gemenskap till männen: 

Intervjuare: Men i början då när du inte kände killarna, hur kändes det?	
Josefine: Nja alltså, jag kände nästan att det var enklare att börja snacka med dom då än 
tjejerna, då vi hade så mycket gemensamt […]	
Intervjuare: Så det blev mer naturligt? 	
Josefine: Ja de blev väldigt naturligt. Så kände jag från början. Sen så är det väl klart att 
man sökte sig lite till tjejer, alltså första dagen för att inte bli ensam, vem ska man börja 
prata med. Det kändes liksom lite tryggare att söka sig till någon tjej. 

Josefine beskriver att hon upplevde det enklare att prata med männen då de hade mycket gemen-
samt. Detta föll sig då naturligt för henne. Dock påpekar hon att hon ändå sökte sig till kvinnor 
första dagen på programmet då hon upplevde det som en trygghet utan större reflektion, vilket 
kan tolkas grundas i en överordnad etablerad fasad.  

I citatet nedan bekräftar Malin en viss ensamhet vid diskussion om vilka utmaningar hon stött på 
under programmet: 
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Malin: Nej men jag hade inte pluggat jättemycket programmering innan. Men har gjort 
hemsidor sen jag varit liten men det är inte samma sak som programmering utan det är 
mer, svårare […] Sen så har de varit svårt för att det är inga tjejer. Man känner sig ganska 
ensam […] I början, eller alltså såhär, jag vet inte. Man tänkte att det skulle vara fler tjejer. 
Brukar vara skönt att ha någon att kunna.... dra sig till och kunna bolla med men samtidigt 
har det varit så här att vi varit olika tjejer så kanske inte umgåtts sådär jättemycket heller. 

Malin uttrycker att hon känner sig ensam för att det inte finns kvinnor i sin klass. Hon beskriver 
att kodningen är svår och kan tolkas som att det hade varit lättare om det hade funnits fler kvin-
nor i hennes klass som hon eventuellt hade kunnat dela sina känslor och tankar med. Malin anser 
att det kan vara skönt att kunna samtala och umgås med kvinnor, trots att det inte utvecklats så 
för henne under programmets gång. 

Att dra sig till en grupp bestående av kvinnor har likaså visat sig i Johannas fall då hon beskriver 
att hon ansluter sig till kvinnorna i grupparbeten: 

Intervjuare: Hur upplever du att grupparbetena är? 	
Johanna: Vi har fått dela upp oss själva ganska mycket och då blev ju så att man drogs 
även där till sin tjejgrupp (Aha). Det kanske inte var så bra i sig eftersom vi inte hade lika 
bra förkunskaper som killarna liksom. Så man kanske hade behövt hamna men någon som 
kunde mer. Inte att de skulle göra allt utan att man kunde mer lära sig av varandra (Ah).   

Johanna menar att hon och hennes vänner tytt sig till varandra när de har fått chansen att be-
stämma grupper själv vilket oftast händer. Här nämner hon både för- och nackdelar då hon upp-
lever att kvinnorna inte har lika bra förkunskaper som männen, dock att det möjligtvis hade varit 
bra att blanda kvinnor och män mer för att lära av varandra. 

I följande citat illustrerar Elin att kvinnorna gärna håller ihop i klassrummet: 

Elin: Man märker liksom att tjejerna håller ihop lite. Vi sitter ju gärna ihop och så. Man 
tittar upp i klassrummet och ser att där sitter tjejerna så då går jag och sätter mig... men sen 
finns det ju självklart killar som jag också umgås med. Men om man tittar upp ser man, ah 
men där sitter tjejerna på rad. Vi sitter sällan utspridda eller ensamma utan man försöker 
alltid vara ihop.   

Elin upplever att kvinnorna håller ihop och ger exempel på att de oftast sätter sig tillsammans i 
klassrummet. När hon går in i klassrummet och ser hur kvinnorna sitter samlade på en plats väl-
jer hon att sitta med dem. Hon påvisar att hon inte endast umgås med kvinnorna utan även med 
män, dock beskriver hon att kvinnorna försöker att sitta tillsammans. 

Tryggheten hos kvinnor som lyfts fram i föregående citat belyser respondenterna även i relation 
till lärare. Det mest förekommande avslutet gällande samtliga intervjuer var att respondenterna 
lyfte kvinnliga lärare som har varit en betydande del till att de trivts på programmet. I citatet ne-
dan beskriver Maria hennes upplevelse av det: 

Intervjuare: Är det något som du känner att du vill tillägga? 	
Maria: Ja alltså det som jag tycker har varit bra här är att vi haft xxxx, så jag tror att det är 
tack vare henne som flera stannar på programmet. 	
Intervjuare: Vad tror du det handlar om?	
Maria: Jo men det handlar delvis att hon är duktig på det hon gör och sen är hon väldigt 
pedagogisk […]  Sen tror jag också att hon är tjej, kvinna. Som en förebild liksom (Mm) 
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[…] Alla är så glada att vi har henne. Men speciellt så tror jag det gör mycket för tjejerna. 
Alltså om det fanns fler kvinnor, det hade gjort stor skillnad.  

Maria uttrycker en glädje över att haft en kvinnlig lärare på programmet. Hon menar att det kan 
vara en orsak till att fler kvinnor stannar på programmet eftersom hon är pedagogisk när hon lär 
ut och blir som en form av förebild. I dialogen beskriver Maria att hon önskar fler kvinnliga lä-
rare på programmet och att det skulle medfölja en skillnad.  

Den fördjupande tolkningen av temat Strävan efter gemenskap i relation till Goffmans begrepp 
påvisar kvinnorna i de ovanstående citaten att de antingen till en början av utbildningen eller un-
der utbildningens gång sökt sig till kvinnor. De kvinnor som till en början av utbildningen sökte 
sig till personer av samma kön kan förklaras som att det är den personliga fasaden som styr i bör-
jan av interaktionen, vilket även följer med till övervägande del av kvinnorna under programmet. 
Författarna till föreliggande studie tolkar således att dragningskraften till personer som innehar 
liknande personliga fasad som en själv utgör grunden för att den slutgiltiga fasaden för kvinnorna 
blir mer accepterad i sammanhanget. Tolkningen visar således att den gemensamma personliga 
fasaden är grunden till den gemenskap som samtliga kvinnor strävar efter, trots att en del respon-
denter beskriver att de efter ett tag inser att en större gemenskap finns hos männen. Den kollek-
tiva representationen gick likaså att tolka då kvinnorna hör till samma kategori, kvinnor på en 
mansdominerad högskoleutbildning och visar att de har samma förväntningar på sig, att umgås 
med personer med samma kön. Denna förväntning grundas i hur kvinnorna anser att detta sker 
utan vidare reflektion, vilket visar hur det finns struktur till hur interaktionen mellan studenterna 
förväntas ske. Hur kvinnorna beskriver att detta sker mer eller mindre automatiskt kan förstås i 
Goffmans termer att det finns en etablerad fasad att bära trots att det är en ny social roll för indi-
viden, en förväntning som kvinnorna därmed uppnår. Kvinnornas strävan efter gemenskap bland 
lika kön på utbildningen grundas således i förväntningar både som individer i den specifika om-
givningen och som kvinnor. Utifrån samtliga dialoger framkom även en framträdande önskan om 
att ha fler kvinnliga lärare på programmet, vilket kan tolkas som att den stärker den fördjupade 
tolkningen att det finns en strävan efter gemenskap och att den delvis grundas med personer av 
samma kön.  

6.3 Huvudtolkning 
Den fördjupade tolkningen har resulterat i temana: Betvivlande atmosfär, Kontexten avgör fasa-
den, Ansvarsrollen och Strävan efter gemenskap. Den fördjupade tolkningen kommer i förelig-
gande avsnitt vara till grund för studiens huvudtolkning som representerar en helhetsbild av 
samtliga dialoger, således helhetens delar. Huvudtolkningen kan således beskrivas som att 
“knyta ihop säcken” av materialet, teoretiserat och analyserat med Goffmans dramaturgiska per-
spektiv samt författarnas växande och mer djupgående förståelse för fenomenet.  

Kontrasterande roller 
Huvudtolkningen för föreliggande studie är att kvinnorna upplever sin roll som kvinnlig student 
på den datavetenskapliga högskoleutbildningen som delad och kontrasterad i sammanhanget. 
Med andra ord framkommer mönster att kvinnorna har olika roller som står emot varandra och 
därför har författarna till föreliggande studie valt att benämna huvudtolkningen som Kontraste-
rande roller.  

Den röda tråden genom alla dialoger visar att förväntningarna på kvinnan på programmet är att 
hon ska ta en större roll, socialt i gruppen och med ansvar för grupparbeten, i kontrast mot att 
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hon kunskapsmässigt inte tillåts ta rollen som kunnig och framåt inom dessa ämnen. Goffmans 
(2014) redogörelse för att alla människor intar nya roller i olika sammanhang, samt har flera rol-
ler i samma situation, är något som framträder i tolkningen av det empiriska materialet. Dock 
framstår en betydande kontrast i hur kvinnans roll dramatiskt förändras inom skolans väggar. 
Kvinnorna belyser även att det finns en motsättning i hur deras framträdande visserligen faller 
inom ramen för det interaktionen önskar, då de tvivlar på sin förmåga, tar en mindre plats i större 
sammanhang samt är den som behöver ta ett större ansvar, och samtidigt att de behöver gå emot 
förväntningarna och bevisa sina kunskaper inom det datavetenskapliga området. För att visa på 
samverkan samt uppnå en struktur mellan de fördjupade tolkningarna och huvudtolkningen utgår 
följande analys från studiens två frågeställningar.  

Studiens frågeställning Hur skildrar kvinnan sin roll på den datavetenskapliga högskoleutbild-
ningen? är paradoxal eftersom hennes framträdanden strider mot varandra. I det fördjupande te-
mat Betvivlande atmosfär synliggörs att det finns en misstro av omgivningen gällande kvinnans 
kompetens vilket resulterar i tvivel på sin egen kunskap i vissa sammanhang. Hon uppvisar en 
sida av att vara ambitiös och en vilja att lära sig av kurserna dock visar kvinnan i interaktionen 
med andra att hon inte har de kunskaperna som krävs. Respondenterna menar att de vill tro på sig 
själva mer eftersom de får det bevisat att de har kompetensen när resultatet sedan presenteras. 
Den ifrågasättande rollen som kvinnan intar och det framträdande som framförs i situationen be-
skrivs ske utan vidare reflektion av kvinnorna, utan är en automatisk reaktion gällande uppgif-
terna.  

Tvivel på sin egen kunskap visas också i rollen som kvinnlig student i klassrummet som synlig-
görs i temat Kontexten avgör fasaden. Kvinnorna menar att de inte tar plats i klassrummet ef-
tersom de inte förstår och tenderar istället att fråga bordsgrannen eller läsa på hemma. Detta 
grundas delvis i svårigheter i att formulera frågan och även i risken att känna skam för sina frå-
gor, där kvinnan upplever att männen vågar i större utsträckning ta mer plats och innehar mer 
kunskap. I gruppsammanhang är kvinnan mer benägen att ta en ledarposition samt styra arbetet 
framåt, vilket framkommer i den fördjupande tolkningens tema Ansvarsrollen. Kvinnorna anser 
att rollen som ansvarstagande infaller ofrivilligt och automatiskt i sammanhanget. Rollen kan tol-
kas med det som Goffman (2014) benämner som den främre regionen och de givna framträdan-
den som förväntas att uppfyllas av kvinnan i gruppen. Genom sitt agerade i situationen, att ta ini-
tiativet att skapa sammanhållning och leda arbetet framåt, godkänns önskningarna. Det beskrivs 
likaså komma från respondenterna själva då de menar att de behöver ta rollen som ledare ef-
tersom det inte är någon annan som gör det, vilket kan vara ett tecken på att de själva har en för-
väntning på att ingen annan student ska ta initiativ i gruppen. Kvinnorna tar dock inte ledarposit-
ionen i alla situationer utan när de exempelvis är i stor grupp eller hemma släpper de dessa krav. 
Det kan tolkas som att inramningen för de olika situationerna möjliggör till olika typer av age-
rande och till att ta en mer passiv eller aktiv roll.  

Resultatet belyser att kvinnorna medvetet motbevisar dessa fördomar om att de innehar mindre 
kunskap än sina manliga klasskamrater och påvisar sin kompetens, vilket belyses i det fördju-
pade temat Kontexten avgör fasaden. I denna roll beskriver kvinnorna att de bemöter ifrågasät-
tandet av sina lösningar och förslag genom att bevisa sina kunskaper i arbetet eller att de säger 
emot i samtalet. Agerandet kan tolkas som att de behöver få sin röst hörd och har förtroende för 
sitt eget kunnande inom området, trots det tvivel på sin egen kunskap som redogjorts för ovan. 
Tron på sin kompetens inom området står således i kontrast till den betvivlande miljön som upp-
levs komma både från omgivningen och individen själv. Dialogerna uppmärksammar en vilja av 
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att bevisa att som kvinna ha rätt i sammanhanget och förmedla den bilden till de andra i kontex-
ten för att ändra den förväntade interaktionen mellan männen och kvinnorna. För att inte bli åsi-
dosatt i diskussioner gällande det datavetenskapliga fältet bestrider kvinnan vid upprepade till-
fällen ifrågasättandet av sina kvalifikationer och sin befogenhet av att tillhöra rollen som student 
på utbildningen, trots att hon är kvinna. Därför går de emot det förväntade framträdandet, sam-
spelet med medlemmarna i gruppen och de normativa förväntningarna på deras roll som kvinnlig 
student på utbildningen. Interaktionen förblir således inte taktfull (Goffman, 2014) med det som 
förväntas, utan skapar en annan form av samspel mellan studenterna. Kvinnorna utformar därför 
en ny position i interaktionen som behöver uppvisas ständigt i samspel med personer som inte är 
medvetna om deras kunskaper. Utifrån dialogerna med kvinnorna uppfattas denna självständiga 
och kunniga roll att behöva försvaras för att inte falla tillbaka till de lägre förväntningar som re-
dogörs för mer nedan.   

Studiens andra frågeställning Vilka förväntningar upplever kvinnan finns på sin roll som kvinnlig 
datavetenskaplig student? är som ovanstående frågeställning motsägelsefull då kvinnans förvänt-
ningar motstrider varandra. I den fördjupade tolkningens tema Kontexten avgör fasaden påvisas 
det att kvinnan inte tar plats i klassrumsmiljön, varken socialt eller kunskapsmässigt när gruppen 
är större. I kontexter med färre personer som exempelvis grupparbeten tar istället kvinnorna mer 
plats, detta för att motbevisa sin kompetens enligt respondenterna. Kvinnorna upplever således 
att förväntningarna kunskapsmässigt är lägre än männens vilket i sin tur utgör ett tvivel på deras 
kompetens som tas upp i temat Betvivlande atmosfär. Kvinnorna beskriver att de i mindre grupp-
sammanhang blir ifrågasatta av sin kompetens vilket tyder på att kvinnorna förväntas ha mindre 
kunskap. I tolkning med Goffmans (2014) begrepp idealisering synliggörs hur det mindre sam-
spelet mellan individer kan ha inflytande av mer samhälleliga värderingar. Förväntningarna på 
kvinnans passiva roll i kunskapssammanhang kan således tolkas som att det finns en uppdelning 
att könen besitter olika kompetenser på en högre nivå. De övergripande normerna kan sedan ac-
cepteras eller bestridas i den specifika interaktionen utifrån medlemmarnas agerande i den.  

Samtidigt som kvinnorna förväntas ta en mindre plats rent kunskapsmässigt och inneha mindre 
kompetens än männen, har kvinnorna förväntningen att ta ett större ansvar och vara mer initiativ-
tagande. Detta påvisas i temat om Ansvarsrollen där kvinnorna beskriver en upplevelse av att 
vara den som får ta ansvaret och initiativet till att arbetet drivs framåt i mindre grupparbeten. 
Dessa förväntade roller motstrider varandra då det förväntas av kvinnan att inte besitta den kom-
petens som krävs men samtidigt inta en viktig och betydande roll i sammanhanget. Kvinnan för-
väntas därmed inta två olika roller som kan tolkas vara kontraster. Detta skulle kunna beskrivas 
utifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv som en och samma “scen” där olika förväntningar 
läggs på kvinnan vilket innebär att kvinnan tvingas inta rollen som ansvarstagande och samtidigt 
rollen som den med lägre kompetens.  

Avslutningsvis innefattar den fördjupade tolkningens tema Strävan efter gemenskap en genom-
gående koppling till huvudtolkningen Kontrasterande roller. Detta på grund av att samtliga kvin-
nor nämner att de känner eller har känt en ensamhet av att vara kvinna samt att de söker efter en 
form av trygghet av andra kvinnor. Tillsammans med de kontrasterande rollerna som har nämnts 
ovan tolkas det som att strävan efter gemenskapen kan vara ett sätt för kvinnan att känna samhö-
righet med individer som delar de motsägande positionerna som de förväntas, och tar, i de skol-
relaterade sammanhangen. Samtliga respondenter berättar som nämnt att de kvinnliga lärarna på 
programmet har bidragit till en positiv effekt av deras upplevelse av utbildningen samt att de 
framstår som förebilder för kvinnorna. Att se framstående kvinnor inom utbildningen samt den 
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gemenskapen som kvinnorna strävar mot, kan således vara ett sätt att skapa förståelse för sin 
plats i sammanhanget med hjälp av andra individer som upplever och tilldelas liknande roller.  

Nedan finns en sammanställning utifrån studiens tre tolkningar för att synliggöra analysproces-
sens olika faser och mönster.  

 
Figur 1: Analysprocess av studiens tre tolkningar  

7. Diskussion		

Syftet med studien var att undersöka hur kvinnan upplever sin roll på en mansdominerad datave-
tenskaplig högskoleutbildning med hjälp av frågeställningarna Hur skildrar kvinnan sin roll på 
den datavetenskapliga högskoleutbildningen? och Vilka förväntningar upplever kvinnan finns på 
sin roll som kvinnlig datavetenskaplig student?. Grundat på en hermeneutisk metodansats, och 
med ett empiriskt material i form av dialoger med kvinnliga respondenter från den dataveten-
skapliga utbildningen, har frågeställningarna ovan fullföljts och besvarats. I detta avsnitt diskute-
ras resultatet, tidigare forskning och teoretisk och begreppslig referensram i relation till studiens 
resultat samt metodologiska reflektioner att framföras. Avslutningsvis diskuteras författarnas 
egna reflektioner och den samhälleliga relevansen i samband med resultatet samt presentation av 
förslag på framtida forskning inom området.  

Genom huvudtolkningen Kontrasterande roller, samt med dess betydande delar med grund i alla 
de tre nivåerna av tolkningarna som visar att kvinnorna intar olika roller som står emot varandra, 
har frågeställningarna besvarats. Kvinnornas skildrande av sin roll på den datavetenskapliga hög-
skoleutbildningen är både tilldelad och självskapad i sammanhanget, vilket åskådliggör att fram-
trädandet dels styrs i form av det publiken räknar med och dels i en motsättning av de interakt-
ionsbundna önskningarna. Det kommer i uttryck genom tvivel på sin egen förmåga i samtal gäl-
lande kunskap i det datavetenskapliga området samtidigt som en självskapad roll i kontexten 
uppmärksammas då kvinnorna går emot de förutfattade meningarna och exponerar sina lösningar 
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och tankar. De krav och förväntningar som de kvinnliga studenterna upplever finns på sin roll är 
att den både ska vara passiv och aktiv. Den passiva rollen förväntas det att kvinnorna ska ta i 
sammanhang när kunskapen står i fokus medan det förväntas ta den aktiva rollen i sammanhang 
som berör den sociala interaktionen, som att exempelvis ta kontakt, initiativ och ansvar för att 
driva arbetet framåt.  

I resultatet finns det vissa tendenser av patriarkala strukturer, således att det råder en mansdomi-
nans generellt i samhället, hävdar författarna till denna studie. Det kommer i uttryck i både be-
skrivningarna från samtalen mellan könen och likaså hos kvinnan själv, då ett ifrågasättande 
kring kvinnornas kunskaper har synliggjorts. Ifrågasättandet behöver inte ha negativa intentioner 
utan kan grunda sig i ett tankesätt att hjälpa kvinnorna på utbildningen, dock visar det empiriska 
materialet att det kan uppfattas som mer kritiskt än upplyftande. Utifrån dialogerna med kvin-
norna anser en del att ifrågasättandet av sin kunskap, samt att de intar ett socialt ansvar i grup-
pen, sker automatiskt. Förväntningarna från omgivningen kan följaktligen tolkas som att det även 
sker oreflekterat, således ett tankesätt att det finns sociala handlingar som är bundna till en ge-
nusordning i ett större perspektiv. Samtidigt ser kvinnan inte sig själv som underlägsen i samta-
len utan lyfter en stark vilja att visa att hon tillhör den datavetenskapliga spelplanen i samma ut-
sträckning som männen. Med andra ord blir kvinnans roller kontrasterande då hon både är en del 
av den patriarkala strukturen, samtidigt som hon går emot den ordning som förväntas och skapar 
ett nytt synsätt av kvinnorna på utbildningen.  

7.1 Tidigare forskning i relation till resultatet  
I avsnittet om tidigare forskning har fyra olika teman framställts: Tjejer exponeras mindre av da-
torer, Manlig stereotyp skapar traditionellt val, IT-kultur och Motivationsfaktorer. Resultatet 
från de valda studier som utförts på området diskuteras i följande avsnitt i relation till förelig-
gande studies resultat. Det som framkommit i resultatet ovan uppvisar likheter med slutsatser 
från den tidigare forskningen, likväl som det också finns ett flertal skillnader. I följande del av 
diskussionen beskrivs dessa samband samt hur studien fyllt en kunskapslucka gällande de kvinn-
liga studenternas upplevelse av sin roll på den datavetenskapliga högskoleutbildningen.  

Den tidigare forskningens resultat handlar delvis om att kulturen på den datavetenskapliga ut-
bildningen eller en teknisk utbildning innebär ett manligt klimat där sexism och fördomar före-
kommer emot kvinnorna som således utvecklas i ett ifrågasättande. Ifrågasättandet skapar därför 
en osäkerhet hos kvinnan vilket resulterar i ett tvivel på sin kompetens. Ifrågasättandet i den tidi-
gare forskningen överensstämmer med föreliggande studies empiriska resultat som visar att kvin-
norna upplever ett ifrågasättande av deras kompetens vilket ligger till grund för deras osäkerhet 
på sin kunskap. I den tidigare forskningen av Niirnanen och Himola (2015) belyser de att kvin-
norna upplevt ifrågasättande kommentarer kring deras kunskap som exempelvis “Vet du verkli-
gen hur man gör?” vilket skapar tvivel. I föreliggande studies resultat förekommer liknande kom-
mentarer som kvinnorna upplever, exempelvis som “Varför tänker du så här?”. Det som tydligt 
skiljer sig från den tidigare forskningen är att sexism inte framkommer i föreliggande studies re-
sultat. 

En tydlig liknelse som går att se är hur kvinnorna upplevs ta mindre plats i klassrummet än män-
nen. Den danska studien från Bente Elkjer (1992) i tidigare forskning visar att killarna i en obser-
vation tog tre gånger så mycket “rum” i undervisningen än vad kvinnorna gjorde. I föreliggande 
studie påvisar övervägande del kvinnor att de inte är aktiva i klassrumssammanhang och att de 
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upplever männen som de som hörs mest och att de själva hellre frågar en kompis än en lärare vid 
funderingar, vilket åskådliggör en likhet till forskningsfältet.  

I tidigare forskning uppmärksammas de angreppssätt som erfordras för att stärka drivkraften till 
att studera på en datavetenskaplig högskoleutbildning som kvinna. Motivationsfaktorerna som 
lyfts fram i resultaten är exempelvis att den stereotypiska bilden av en datavetare samt det man-
liga klimatet, som beskrivits ovan, behöver upphävas genom att inkludera en mer jämställd syn i 
utbildningen samt med hjälp av marknadsföring även attrahera kvinnliga studenter (Mitchell 
m.fl., 2017). En annan aspekt som framkommer tydligt i Smiths (2000) studie är behovet av 
kvinnliga förebilder i utbildningen och i fältet för datavetenskap generellt. Denna slutsats fram-
träder även i föreliggande studies resultat då samtliga respondenter uttrycker positivitet gällande 
de kvinnliga lärarna som finns på programmet. De beskrivs utgöra en drivkraft för de kvinnliga 
studenterna för att stanna på programmet och att de framstår som förebilder inom utbildningen. 
Studiens resultat visar också på en strävan och önskan att ännu fler kvinnliga förebilder ska fin-
nas inom området utifrån dialogerna med kvinnorna. Till skillnad från tidigare forskning resulte-
rade det empiriska materialet i mönster av ensamhet och en trygghet hos kvinnor på utbild-
ningen. Med ett fokus på kvinnans upplevelse av sin roll på högskoleutbildningen kan studien 
finna en underliggande dragningskraft att ta kontakt och dra sig till personer av samma kön. 
Vissa av respondenterna ansåg att detta uppstod endast första dagen som en naturlig handling, 
medan andra beskrev att de konstant sökte sig till de andra kvinnorna. Författarna anser således 
att denna studie har tillfört ett ytterligare perspektiv att ensamheten samt tryggheten hos kvinnor 
med både andra kvinnliga studenter och förebilder, är till grund för att det finns en form av strä-
van efter gemenskap på den datavetenskapliga högskoleutbildningen för kvinnorna.  

Resultatet från studier utförda på området tidigare uppmärksammar att kvinnor i yngre åldrar ex-
poneras mindre av datorer än män och att manliga stereotyper av en datavetare skapar tradition-
ella val av utbildning. Grunden till valet kan bero på individens tidigare erfarenhet av sin skol-
gång samt föräldrars påverkan i tidig ålder, hävdar Parviainen (2008) i sin studie om jämställdhet 
i datautbildningar. Parviainen (2008) lyfter fram att det som är stereotypiskt “manligt” och 
“kvinnligt” som likaså är en anledning till varför män och kvinnor väljer olika utbildningar i 
högre ålder. Ovannämnda ämnen berörs dock inte i föreliggande studies resultat eftersom inrikt-
ningarna inte är relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Detta eftersom föreliggande 
studie ämnar studera kvinnans upplevelse av sin roll på högskoleutbildningen och inte berör pro-
blemet om varför kvinnor inte väljer en datavetenskaplig- eller teknisk utbildning.  Författarna 
till föreliggande studie anser att frågan om varför kvinnan inte väljer en datavetenskaplig hög-
skoleutbildning är intressant, dock var den inte relevant till studiens syfte. 

Det som inte framkom i den tidigare forskningen var ansvarsrollen som visades tydligt i förelig-
gande studie. Ansvarsrollen framkom då kvinnorna i denna studie beskrev sin roll i utbildningen 
som den initiativtagande och den ansvarige i vissa situationer. Främst gällande den sociala biten 
då fördomen om deras kunskapsbrist existerar. Ansvarsrollen framkommer som nämnt inte i den 
tidigare forskningen, vilket kan grundas i att tidigare forskning inte har fokuserat på kvinnans 
upplevelse av sin roll på utbildningen. Därför anser författarna att den ansvarstagande rollen som 
kvinnorna intar på utbildningen fyller en lucka i forskningsfältet inom området och som möjlig-
gör en djupare förståelse för de kvinnliga studenterna.   
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7.2 Teoretisk och begreppslig referensram i relation till resultatet  
Studien har utifrån Erving Goffmans dramaturgiska teori möjliggjort en djupare förståelse för 
kvinnornas upplevelse av sin roll på den mansdominerade datavetenskapliga högskoleutbild-
ningen. Goffmans (2014) begrepp, framträdande, idealisering, uppföranderegler, fasad, inram-
ning, intrycksstyrning, manér, social roll, främre- och bakre regionen, kollektiv representation 
och den personliga fasaden har i tidigare resultatdel problematiserats i relation till det empiriska 
materialet. Denna del av studien belyser resultatets helhet och dess tillämpning av teorin i förbin-
delse till ett större perspektiv.  

Den symboliska interaktionismen belyser det sociala livet och dess samspel och anser att det är 
genom reflektion av interaktion med andra som upplevelser formas och utvecklas till bilden av 
“verkligheten”. Det som Goffman utvecklade i sin teori med grund i den symboliska interaktion-
ismen är hur individers framträdande tillsammans med andra är styrd av de förväntningarna som 
finns på kontexten. Påverkningar på interaktionen kommer både från individerna i den, av grup-
pen i stort och på samhällelig nivå innehållandes krav som förväntas infrias, vilket blir tydligt att 
den vardagliga interaktionen är mer komplext än det vid första anblick kan verka.  

I föreliggande studie har det teoretiska ramverket gett stöd till att analysera den interaktion som 
sker på den datavetenskapliga högskoleutbildningen enligt de kvinnliga studenterna. Med ett fo-
kus på kvinnans roll på högskoleutbildningen i relation till både manliga och kvinnliga studenter, 
lärare samt det datavetenskapliga områdets sociala aspekter i stort, har de dramaturgiska begrep-
pen tilldelats mening. Förväntningar från det abstrakta samhället, gruppen i sig samt från indivi-
den själv förväntas samspela i interaktionen. Här visar resultatet att kvinnorna både följer den 
“väg” som önskas av omgivningen för att inte motverka den sociala ordningen, samtidigt som de 
uttrycker en vilja att gå emot det förmodade beteendet av att vara kvinna på högskoleutbild-
ningen. Kvinnorna avgör således med sin intrycksstyrning, både omedvetet och medvetet, om de 
infriar eller utmanar de strukturella och stereotypiska ramarna vilket utgör studiens huvudtolk-
ning Kontrasterande roller.  

Kvinnorna har i stor omfattning visat att de intar en form av ansvarsroll både gällande ett socialt 
ansvar att ta kontakt och skapa samhörighet med gruppen, samtidigt som att det förväntas att de 
tar initiativ i grupparbeten för att hålla ihop medlemmarna och driva arbetet framåt. Ansvarsrol-
len, också kallat “mamma-rollen” av en del respondenter, är ett påtagligt exempel för hur ett 
framträdande med utgångpunkt i den personliga fasaden, således kön i detta fall, förväntas att be-
kräfta de moraliska värderingarna som samhället styrs av. Kvinnorna belyser också att de har 
kunskaper kring ämnet trots att de tvivlar på sin egen kunskap. Ansvarsrollen blir synlig utifrån 
förväntningarna från gruppen samt hur kvinnorna reproducerar det bestämda framträdandet varje 
gång som hon bekräftar rollerna i den främre regionen. I Goffmans termer kan det förfarandet 
förstås som ett systematiskt arbete att behålla sin fasad i sammanhanget för att behaga de för-
väntningarna som finns. 

Det finns dock sammanhang där kvinnorna tar en aktiv roll med sitt framträdande, i de kontexter 
där omgivningen förväntar sig att de ska inta en passiv position. Dessa sammanhang består i 
grund i lösningar och tankesätt gällande de datavetenskapliga kunskaperna där kvinnorna påpe-
kar att det förekommer tvivel från omgivningen. Den taktfullhet som Goffman (2014) belyser 
finns i interaktionen mellan parterna raseras och viljan av att förärva sin egen roll i situationen 
blir således en större drivkraft än att behaga de normativa förväntningarna. För att dessa etable-
rade sociala roller ska omformas krävs det att beteendet upprepas så pass många gånger så att det 
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blir en del av det förväntade samspelet. I detta fall kan reflektion riktas till att ifrågasättandet 
skapar kvinnans kontrasterande roller som gör det problematiskt att ändra de givna ramarna för 
sitt framträdande.  

Valet att använda Goffmans dramaturgiska teori grundas dels i att studien ämnar studera kvin-
nans roll vilket teorin har ett stort fokus kring, och dels den omfattande prägeln som perspektivet 
har på sociologin med inriktning mot socialpsykologi. Författarna till föreliggande studie ansåg 
likaså att teorins utgångpunkt, att rama in den vardagliga interaktionen till en teaterscen, möjlig-
gjorde en begriplighet till kvinnornas berättelser samt skapade en djupare förståelse både på indi-
vid- och gruppnivå som sedan mynnade ut i en diskussion av mer samhällelig karaktär. Med 
hjälp av teorin som har en mer generell syn på vardagslivets interaktion, kunde föreliggande stu-
die omfamna en mer subjektiv och specifik upplevelse av det sociala samspelet som sker på ut-
bildningen. Hermeneutiken gav oss följaktligen ytterligare en synvinkel då de svårtolkade upple-
velserna av kvinnornas roll skapade ett större djup i dialogen om de individuella erfarenheterna.  

Den symboliska interaktionismen utesluter inte subjektiva upplevelser, dock betonar perspektivet 
att det ofta framställer sig som samspelet önskar i den specifika kontexten. I stort sett anses stu-
diens resultat att Goffmans dramaturgiska teori har varit behjälplig att teoretisera och analysera 
kvinnornas roll i relation till förväntningar av resterande medlemmar i interaktionen. I detta fall 
går kvinnorna delvis emot de förväntningar som finns på deras framträdande i kontexten. Detta i 
form av att i stor utsträckning gå emot den tänkta vägen eftersom de inte får likvärdig plats i 
sammanhanget för sin kompetens inom ämnet. Resultatet visar således att rollen som kvinna på 
den datavetenskapliga högskoleutbildningen medför en större motsättning och delad position än 
det som teorin beskriver att människorna har i vardagen generellt. I nästkommande del diskuteras 
studiens metodologiska reflektioner. 

7.3 Metodologiska reflektioner  
Då studien syftar till att förstå kvinnans upplevelse av sin roll på en datavetenskaplig högskoleut-
bildning var hermeneutiken ett givet val att använda som metodologisk ansats. Vid en hermeneu-
tisk studie krävs tid och reflektion för att finna den djupare förståelsen av de tidigare tolkning-
arna vilket författarna till studien har varit medvetna om och därav ämnat mycket tid till under 
processen. Utmaningen med hermeneutiken har varit analysprocessens struktur då det inte finns 
en bestämd ordning i hur den ska se ut. Under studiens gång föll sig strukturen, tolkningarna och 
förståelsen naturligt då ämnet samtalades kring kontinuerligt mellan författarna. Som nämnt an-
vändes anteckningar under processen gång och genom dessa byggdes tolkningarna fram som 
mynnade ut i den presenterade modellen i slutet av resultatdelen. Det visade sig likaså vara en 
fördel av att vara två författare i en hermeneutisk metodansats då bådas tolkningar ständigt dis-
kuterades och således fördjupades.  

Syftet med studien har inte varit att uppnå ett generaliserbart resultat för alla kvinnliga studenter 
på datavetenskapliga högskoleutbildningar utifrån de tio intervjuerna som genomförts. Fokus har 
istället syftat till att nå en fördjupad förståelse för kvinnornas subjektiva upplevelse och de möns-
ter som framstått i materialet, och därför riktas medvetenhet kring att de slutsatser som presente-
rats inte ämnar nå en tolkning för samtliga kvinnliga studenter inom området. Författarna har un-
der studiens gång diskuterat att betydelsefulla likheter och skillnader mellan klasserna kan vara 
intressant för det studien ämnar undersöka. Dock gjordes ett aktivt val att utelämna kvinnornas 
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genomförda terminer på utbildningen i citaten eftersom klasserna endast innehar ett fåtal kvinn-
liga studenter vilket skulle riskera identifiering av respondenterna. De etiska övervägandena blev 
följaktligen ett större fokus än ett ytterligare perspektiv som analysen hade kunnat uppnå.  

Författarna till denna studie vill även nämna den påverkan på respondenterna som kan problema-
tiseras i den genuina dialogen. Inom hermeneutiken är dialogen en viktig del där båda parter ytt-
rar ett givande och tagande vilket enligt Gadamer resulterar i en horisontsammansmältning. I me-
toddelen nämns det att dialogen varit delvis styrande då det teoretiska ramverket funnits i åtanke. 
Detta har författarna till studien ständigt tänkt på och under varje intervju försökt hålla dialogen 
så öppen som ramverket tillåtit. Någonting som uppmärksammats under samtliga intervjutill-
fällen är att inte påverkat respondentens svar, vilket har beaktats genom att författarna förhållit 
sig till öppna frågor och inte redogjort sin subjektiva förförståelse eller syn kring ämnet inför 
kvinnorna.  

I och med att det finns en teoretisk förståelse, således en viss typ av synvinkel på området, och 
att författarna är av samma kön som respondenterna kan det ha medfört både för- och nackdelar 
till studien. Nackleden är att det kan finnas tendens av att relatera för mycket till kvinnan och en 
stor önskan om att lyfta fram kvinnans parti i kontexten. Utbildningen kan också spegla förför-
ståelsen kring ämnet då författarna sedan tidigare har en förståelse för samhällets påverkan på 
individen samt att det finns strukturella skillnader mellan könen. Då detta är en del av förförstå-
elsen, är det inom hermeneutiken viktigt att medvetengöra den för att undvika ett vinklat och fel-
aktigt resultat. Därför diskuterades och antecknades som nämnt tankarna mellan författarna kon-
tinuerligt under hela processen. Författarna till föreliggande studie är av samma kön som respon-
denterna vilket har varit en fördel eftersom det skapat en större förståelse och möjlighet att rela-
tera till de upplevelser som tagits del av. Det har också stärkt den gemensam förståelsehorisont 
som är en viktig del av dialogen inom det hermeneutiska synsättet. Samtidigt som det finns ge-
mensamhet mellan författarna och respondenterna är de olika utbildningarna väldigt distanserade 
från varandra, vilket skapat en nyfikenhet till upplevelserna snarare än att på förhand veta hur di-
alogen skulle utvecklas. Teoretiska kunskaper från utbildningen, om individen och samhället 
som författarna till studien besitter, har likaså varit till en stor fördel då det underlättat förståelsen 
för kvinnorna utifrån olika perspektiv och mynnat ut i en djupare förståelse och diskussion av re-
sultatet.  

I metoddelen redogörs författarnas förförståelse om förutfattade meningar om fenomenet, att 
kvinnorna har eller behöver anpassa sig “manliga” attribut och beteenden för att passa in i kon-
texten. Denna förutfattade mening grundades i tidigare erfarenheter och bekräftades inte i dialo-
gerna med respondenterna. Till skillnad från de mönster som beskrivits tidigare visade kvinnorna 
inga generella likheter till de manliga attribut som förmodades innan studien påbörjades. Förfat-
tarna till föreliggande studie har idag en helt annan bild av kvinnor på en datavetenskaplig ut-
bildning. Idag är författarnas bild av kvinnan på en datavetenskaplig utbildning annorlunda då 
kvinnorna inte uppvisar generella likheter. Under intervjuerna har tio olika kvinnor delat sina va-
rierande upplevelser och personligheter. De har visat att alla är unika individer med olika bak-
grund, intressen och syn på datavetenskap. Det har varit väldigt intressant att finna de likheter 
som resultatet visar, samt att nå en förnyad och djupare förståelse för att alla respondenter är 
olika. Den kvinnliga studenten på den datavetenskapliga utbildningen kan därför vara vem som 
helst; en vän, en programmerare, en fotbollsspelare, en webbdesigner eller en mamma.  
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7.4 Egna reflektioner, samhällelig relevans samt förslag till framtida forskning 
Det faktum att tekniken har vuxit snabbt och blivit allt mer betydande för samhället är som 
nämnt svårt att förbise. Trots den högst angelägna kunskapen kring det datavetenskapliga områ-
det är kvinnorna underrepresenterade på högskoleutbildningen, följaktligen ett program som le-
der till ett steg närmare att få påverka morgondagens tekniska utveckling. Föreliggande studie 
har av den orsaken ämnat undersöka hur de kvinnliga studenterna upplever sin roll på en mans-
dominerad datavetenskaplig högskoleutbildning med grund i att skapa en djupare förståelse för 
hur interaktionen utspelar sig från kvinnans perspektiv.  

Anledningen till varför ämnet är viktigt att forska om grundas i könsuppdelningen mellan könen. 
För att skapa en mer jämställd utbildning, och i senare skede även bransch, behöver forskning 
fokusera på hur det framträder i samspelet mellan individerna. Det är i samtal med andra som 
bilden av sig själv och verkligheten formas, vilket innebär att det är i dessa sammanhang som det 
finns möjlighet att påverka. Trots att det utåt sett sker ett konstant jämställdhetsarbete inom skol-
värden kan de strukturella förväntningarna påverka omedvetet hur kvinnor och män behandlas i 
praktiken. Med grund i studiens resultat finns det således ett fortsatt behov av att lyfta diskuss-
ionen gällande skillnaderna mellan mannens och kvinnans roll på den datavetenskapliga högsko-
leutbildningen. Diskussionen kan även belysa att tidigare forskning som presenterats i förelig-
gande studie är utförda övervägande av kvinnliga författare. Vilket synliggör att ämnet behöver 
åskådliggöras av båda könen.  

I relation till Regeringskansliets (2017) jämställdhetsmål gällande utbildning, som berörts inled-
ningsvis i studien att fler kvinnor ska både få möjlighet och vilja studera mer mansdominerade 
utbildningar, vill författarna med denna studie bidra med ett kvinnligt perspektiv som lyfter upp-
levelserna inifrån programmet. Resultatet syftar därför till att få inblick i hur rollen som kvinnlig 
student upplevs samt öppna upp för utveckling och förbättring. Studien anses således som inspi-
ration och ett bidrag till framtida forskning samt ett nytt perspektiv till de som aktivt deltar inom 
detta område. Ett förslag till framtida forskning inom området kan vara att utgå från en etnogra-
fisk metodansats för att fånga den dynamiska processen som sker i gruppen med observationer 
och på det sättet nå ytterligare ett perspektiv på interaktionen som i föreliggande studie har un-
dersökt. Författarna vill också lyfta medvetenheten om att ett betydande perspektiv har valts bort 
gällande interaktionen på utbildningen, nämligen männens upplevelse av kvinnans- och sin egen 
roll. Därför kan ett sådant perspektiv vara av intresse för framtida forskning att undersöka.  

Avslutningsvis vill författarna till denna studie belysa utifrån tidigare forskning, debatter och sta-
tistik samt med största vikt från de djupgående dialogerna, att det finns ett stort behov av att 
kvinnan tar mer plats inom datavetenskapen. Samtidigt som det tydligt framstår en stor drivkraft 
från respondenternas sida att vara en del av denna växande bransch och normalisera rollen som 
kvinna i det mansdominerade sammanhanget. Individer som banar väg för att andra kvinnor ska 
våga och vilja vara en del av datoriseringens framtid.  
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Bilaga 1: Missivbrev 
	

Hej! 

Vi är två studenter från det Beteendevetenskapliga programmet på Mälardalens Högskola som är 
inne på den sista terminen och håller just nu på att skriva en C-uppsats inom sociologi med soci-
alpsykologisk inriktning. Uppsatsens syfte är att undersöka kvinnors upplevelse av sin roll på en 
mansdominerad datavetenskaplig högskoleutbildning. Med hjälp av teoretisk förståelse och tidi-
gare forskning vill vi nu ta del av din upplevelse av din utbildning. Vi vill därmed intervjua dig, 
som har kunskap och erfarenhet som är värdefullt för oss i vårt arbete. 	
Intervjun kommer att vara i ca 45–60 minuter och bestå av öppna frågor som förhoppningsvis 
kommer att leda till ett givande samtal.  

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta in-
nebär att du som deltagare har all rätt till att avbryta din medverkan när du vill. Ditt deltagande 
kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i forskningsända-
mål.  

Om du har några funderingar eller frågor är du välkommen att kontakta oss under hela processen.  

Stort tack för din medverkan!	
	
Med vänliga hälsningar, 

Hanna Stendahl	
Alexandra Lind  
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Innan påbörjad intervju 

Information gällande:  

• Syftet med studien	
• Etiska riktlinjer	

	

Inledande frågor 

• Intresset för datavetenskap	
• Känslor och tankar för klassen och utbildningen 	

Interaktionen 

• Upplevelsen i klassrummet/i skolan/på raster	
• Stämningen/kulturen i klassen	
• Interaktionen mellan kvinnor och män 	

Roller 

• Rollen i skolan respektive fritid	
• Andras uppfattning av kvinnans roll	
• Upplevelsen av männens respektive kvinnornas roll på programmet	

	

Reflektionsfråga 

• Reflektion gällande om det hade varit fler kvinnor i programmet	
	

Avslutande frågor 

• Vad skulle behövas för att fler kvinnor ska söka till programmet?	
• Något du vill tillägga?	

	

	


