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FÖRORD
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könsskillnader i utbildningsval. Forskningsöversikten har tagits fram för att ge
en fördjupad översikt av teori och empiri från den socialpsykologiska
forskningslitteraturen där området könsskillnader i utbildningsval är ett väl
etablerat forskningsområde.
Rapporten har skrivits av docent Una Tellhed vid institutionen för psykologi på
Lunds universitet. Författaren ansvarar för rapportens innehåll och slutsatser.
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VAD FÖRKLARAR KÖNSSKILLNADER I UTBILDNINGSVAL?

OM RAPPORTEN
Den här delrapporten är en forskningsöversikt skriven på uppdrag av
Jämställdhetsmyndigheten med syftet att sammanställa befintlig forskning och
kunskap om könsskillnader i utbildningsval (A2020/02655). Rapporten beskriver
teoretiska förklaringsmodeller och forskningsbaserad empiri kring den så kallade
horisontella könssegregeringen på arbetsmarknaden, som börjar med pojkars och
flickors olika utbildningsval.
Rapportens författare är Una Tellhed, Docent i psykologi och universitetslektor vid
institutionen för psykologi på Lunds universitet med mångårig erfarenhet av
forskning om socialpsykologiska förklaringar till könssegregeringen på
arbetsmarknaden.
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1

SYFTE, AVGRÄNSNINGAR OCH METOD
Denna forskningsöversikt syftar till att beskriva teori och empiri som berör de
bakomliggande mekanismerna för den så kallade horisontella könssegregeringen
på arbetsmarknaden. Med detta begrepp menas att kvinnor respektive män är
överrepresenterade inom olika yrkessektorer på arbetsmarknaden, som inom vård
och omsorg respektive tekniksektorn. Begynnelsen till denna könssegregering syns
redan i könsskillnader i ungdomars utbildningsval till gymnasium och högskola.
Därför är ett fokus i forskningen, och i denna rapport, att finna orsaker till
könsskillnader i ungdomars utbildningsintressen och i deras utbildningsval. Den
huvudsakliga frågeställningen som analyseras i denna rapport kan specifikt
uttryckas som: Vad förklarar könsskillnader i utbildningsintressen och
utbildningsval?
Ett underordnat delfokus i rapporten är dessutom att beskriva och analysera ett
urval av interventioner (åtgärder) som har testats empiriskt i forskning med syftet
att minska könsskillnader i utbildnings- och yrkesintressen. Även ”luckor” i
forskningen kommer att beskrivas samt förslag till vidare studier. Den
underordnade frågeställningen i rapporten är därmed: Vad visar forskningen att det
kan göras för att minska könsskillnader i yrkes- och utbildningsintressen och vad
behöver efterforskas mer?
Den teori och empiri som presenteras i rapporten härrör främst från psykologin och
mer specifikt inriktningen socialpsykologi, där författaren är verksam.
Socialpsykologin har producerat en omfattande forskningsvolym kring
könssegregeringens mekanismer. I mindre grad kommer även teori och
forskningsstudier utanför psykologin att beskrivas. Socialpsykologin är en empirisk
vetenskap som i huvudsak använder kvantitativ metod för att empiriskt testa
hypoteser vilka härleds från teori. Forskningen visar på generella samband mellan
faktorer och testar även orsakssamband experimentellt.
Socialpsykologin studerar människan på individnivå men analyserar denna i
relation till samhällsstrukturer. Den socialpsykologiska forskningen om
könssegregeringen på arbetsmarknaden utgår generellt från ett genus-perspektiv
där kön förstås utifrån sin sociala, kulturella och historiska kontext och analyseras
utifrån det maktperspektiv där män är överordnade kvinnor strukturellt.
För att beskriva könsskillnader och könslikheter så jämför den psykologiska
forskningen oftast ”juridiska” könskategorier i resultatanalyser (vilka i Sverige är
kvinna respektive man). På senare år har mer nyanserade mått på individers
könsidentifikation börjat att användas i psykologisk forskning, med syftet att visa
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mångfalden i kön och genus och för att inkludera icke-binära individer1. Dock
baseras resultatanalysen i kvantitativ psykologisk forskning oftast enbart på
jämförelsen man/kvinna även när andra könsidentifikationer redovisas i
demografiska avsnitt. Denna rapport speglar denna begränsning i forskningsfältet
om utbildningsintressen och beskriver endast jämförelser utifrån binära
könskategorier. Det finns dock ett fåtal publicerade psykologiska studier som har
visat att könsidentifikation i viss mån relaterar till graden av könstypiskhet i
individers utbildningsintressen.2
Intersektionella perspektiv, där kön relateras till andra maktordningar som etnicitet
och socioekonomiska faktorer, är fortfarande ganska sällsynta både i forskningen
om könssegregering specifikt och i den kvantitativa psykologiska forskningen
generellt.3 Kvinnor har länge varit underrepresenterade i vissa yrken, som ingenjör,
men det har även etniska minoriteter varit och det behövs mer forskning som
undersöker hur kön och etnicitet interagerar i utbildningsval. Den här rapporten
fokuserar på könsskillnader, men jag vill uppmärksamma behovet av analyser
utifrån fler maktordningar i forskningen framöver, samt behovet att anta en bredare
ansats kring könsidentifikation.
Rapporten har en tematiskt uppbyggd struktur med målet att vägleda läsaren
genom forskningsområdet för att stegvis öka förståelsen för de bakom-liggande
mekanismerna till den horisontella könssegregeringen på arbetsmarknaden.
Rapporten fokuserar främst på etablerade och empiriskt väl underbyggda
psykologiska teorier om vad som orsakar könsskillnader i utbildningsintressen och
utbildningsval. Eftersom forskningsområdet är mycket omfattande så är rapportens
metod inte en traditionell litteratur-översikt där det redogörs för samtliga
publicerade artiklar inom ett snävt avgränsat område. En sådan översiktsrapport
gällande svenska forsknings-studier av ungdomars val av naturvetenskapliga och
tekniska utbildningar har nyligen publicerats av Nordiska ministerrådet.4 Den här
rapporten har fokus på att beskriva centrala och empiriskt väl underbyggda teorier
inom ett stort forskningsområde, snarare än att kartlägga och beskriva all empiri
inom ett mindre fält. Det empiriska underlaget för de mest centrala teorierna
kommer att i möjligaste mån redovisas utifrån publicerade litteratur-översikter och

1

Lindqvist et al. 2020, Hyde et al., 2019

2

Sinclair & Carlsson, 2013. Se även Dinella, Fulcher & Weisgram, 2014 för en översikt

3

Else-Quest & Hyde, 2016; Master & Meltzoff, 2020, och Purdie-Vaughns 2008. Se dock Brolin
Låftman 2008; Lent et al 2018, Rainey, et al., 2018 och O’Brien et al 2015 för exempel på
intersektionella studier.
4

Nordiska ministerrådet, 2021
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aggregerade analyser av data (så kallade meta-analyser). Även enstaka
forskningsstudier kommer att presenteras, särskilt för de mindre centrala teoretiska
delarna av rapporten samt för forskning i Sverige.
Likt den psykologiska forskningen generellt så har den mesta forskningen om
könssegregeringen på arbetsmarknaden utförts i USA. För att förstå hur denna
forskning passar med vår svenska kontext så kommer ett särskilt fokus i rapporten
att läggas på empiri från de psykologiska studier som utförts i Sverige. Rapportens
litteraturhänvisningar bygger på författarens dryga decennium av läsning av den
internationella litteraturen på området. För att säkerställa att den senaste svenska
forskningen på området kommer med i rapporten så har författaren även i juni 2021
gjort litteratursökningar i Lunds universitetsbiblioteks databas (LUB Search) med
sökorden ”gender segregation” och ”Sweden”.

Jämställdhetsmyndigheten | Rapport 2021:4 | Bilaga 3

9 (71)

2

KÖNSSEGREGERINGEN I SVERIGE OCH
I VÄRLDEN
Sverige har en starkt könssegregerad arbetsmarknad där
ämställdhetsparadoxen antyder att
segregeringen kan vara starkare i länder som rankas som mer
jämställda. Mycket forskning har fokuserat på att förstå varför
få kvinnor söker sig till tekniksektorn. Varför få män söker sig
till vård och omsorg är betydligt mindre undersökt.

2.1

DEN KÖNSSEGREGERADE UTBILDNINGEN
Sverige har en starkt könssegregerad arbetsmarknad.5 Vi ser den formas redan i
ungdomars val till gymnasium och högskola, som följer liknande könsmönster som
arbetsmarknaden i stort. Statistikmyndighetens (SCB) definition av ojämn
könsfördelning är att det ena könet (baserat på binära juridiska könskategorier)
uppgår till mindre än 40% av anställda eller studerande inom ett område.6 Utifrån
denna definition så hade endast 5 av 19 nationella gymnasieprogram en jämn
könsbalans i de sökandes förstahandsval det förra läsåret.7 Dessa var
naturvetenskap, ekonomi, internationell baccalaureate, handel och administration,
samt restaurang och livsmedel. Bland yrkesexamensprogram på högskolan i
Sverige hade enbart 7 av 49 program en jämn könsfördelning under samma
period.8 Bland dessa ser vi läkare, civilekonom samt ämneslärare.
Att kvinnor och män tenderar att arbeta inom olika yrkessektorer och välja olika
utbildningsämnen kallas för en horisontell könssegregering.9 Varför denna
könsskillnad i utbildningsintressen och yrkesval uppstår är fokus för denna rapport.
Arbetsmarknaden är också könssegregerad ”vertikalt” vilket innebär att kvinnor

5

SCB, 2020a; se även Hustad Bagøien et al. (2020)

6

SCB, 2020b

7

Skolverket, 2021

8

Universitetskanslerämbetet, 2020a

9

Hustad Bagøien et al., 2020; Lippa et al., 2014
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fortfarande är strukturellt underrepresenterade på lednings-, expert- och
maktpositioner i samhället, trots att kvinnor länge har haft högre utbildning än
män.10 Vi ser exempelvis den vertikala könssegregeringen inom akademin, där
kvinnor tar 64 % av alla högskoleexamina men där 71 % av professorerna
är män.11

2.2

MÄNNISKOR OCH SAKER
Kärnan i den horisontella könssegregeringen på arbetsmarknaden har beskrivits
utifrån två kategorier av yrkesområden som förenklat kallas ”Människor” och
”Saker”.12 Med ”människor” avses utbildningar och yrken inom vård, omsorg och
undervisning, vilka domineras av kvinnor. Bland förra årets nyutexaminerade från
högskoleutbildningar inom vård och omsorg var 84% kvinnor och bland
förskollärare var hela 95% kvinnor. 13 Nyligen har den kvinnodominerade delen av
arbetsmarknaden börjat att hänvisas till med akronymen HEED (Health,
Elementary Education and the Domestic sphere).14 Många har påpekat att
kvinnodominansen i HEED är stabil och att den inte har förändrats nämnvärt över
tid.15 Till exempel har könsfördelningen hos examinerade sjuksköterskor och
förskollärare i Sverige inte ändrats alls de senaste 10 åren.16 Dock bör nämnas ett
en svensk studie nyligen visat att andelen kvinnor i yrken som skattades som
”människo-jobb” inte har ökat proportionerligt med ökningen av andelen kvinnor
på den svenska arbetsmarknaden mellan åren 2002-2011.17 Detta skulle kunna
antyda en minskning av könssegregeringen inom HEED i Sverige, men fler studier
behöver göras för att undersöka om så är fallet.
Anledningen till kvinnodominansen i HEED, och framför allt frågan hur fler män
kan lockas till yrken inom vård, utbildning och omsorg, är ännu relativt outforskad,
särskilt i jämförelse med forskningsvolymen kring den yrkes-kategori som kallas
”saker”.

10

Universitetskanslerämbetet, 2020a; SCB, 2020b

11

Ibid.

12

Su et al., 2009

13

Universitetskanslerämbetet, 2020a

14

Croft et al., 2015

15

Croft et al., 2015; Universitetskanslerämbetet, 2020a

16

Universitetskanslerämbetet, 2020b

17

Hustad et al., 2020
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Med ”saker” avses bland annat utbildningar och yrken som ryms inom den
välkända akronymen STEM (Science, Technology, Engineering och Mathematics).
Forskningen kring könsskillnader i intresse för STEM är mycket omfattande och
spänner över många decennier. Det har också gjorts stora insatser i form av olika
slags interventioner med syftet att locka fler kvinnor till STEM. På senare år har
könsbalansen inom flera ämnes-utbildningar inom STEM förändrats både i Sverige
och i andra länder som i USA.18 Naturvetenskap är som nämnts idag ett av de få
gymnasieprogram som är könsbalanserade i Sverige19 och många kvinnor väljer
också naturvetenskapliga ämnen till högskolan.20 Dock är de flesta ingenjörsprogram fortfarande mansdominerade även om flera ingenjörsinriktningar börjar se
en ökande andel kvinnor bland de sökande.21 Det är tydligt att utbildningar som
förknippas starkt med teknik ser få kvinnliga sökande. Av de sökande till
Teknikprogrammet på gymnasiet förra läsåret var 85% män22, och teknikområdet
är även det mest mansdominerade på högskolan med 65% män.23
Begreppet ”saker” kan förenklat förstås som ”teknik”, delvis syftande till bilden av
den moderna ”högteknologin” med ingenjörskonst och IT. ”Saker” syftar även till
föreställningen om traditionella ”maskiner” och därmed till mansdominerade
arbetaryrken inom exempelvis byggsektorn och transport24 dit få kvinnor söker sig.
I statistiken för förra årets förstahandsval till gymnasieprogram ser vi att 96% av de
sökande till el och energi och även till VVS var män. Vidare var 87% av de
sökande till bygg och anläggning män och 88% av de sökande till industritekniska
programmet var män. Orsaken till att så få kvinnor söker sig till dessa utbildningar
och yrken, och vad som kan göras för att öka könsbalansen, är mycket mindre
undersökt jämfört med den omfattande forskningen kring könsskillnader i intresse
för STEM-området.25

18

Su & Rounds, 2016

19

Skolverket, 2021

20

Universitetskanslerämbetet, 2020a

21

Universitetskanslerämbetet, 2020b

22

Skolverket, 2021

23

Universitetskanslerämbetet, 2020b

24

Su et al., 2009

25

Lawson et al., 2018
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2.3

KÖNSSEGREGERINGENS HISTORIA
Huvudfokus i denna rapport är de psykologiska förklaringsmodellerna till
könsskillnader i utbildningsval, men jag vill först kort påminna om den historiska
bakgrunden till könssegregeringen på arbetsmarknaden. Kvinnor var länge juridiskt
utestängda från högre utbildning och från många yrken. Dessutom så har
könsnormer satt en snäv ram kring vilka yrken som ansetts lämpliga för kvinnor.26
Kvinnors förvärvsarbetande ökade kraftigt i Sverige mellan åren 1970-1990 vilket
har relaterats till expansionen av den offentliga sektorn och den ökande tillgången
till förskola.27 Under denna period blev yrket kontorist och arbete inom vård och
omsorg de vanligaste yrkena för kvinnor.28 Än idag är undersköterska det
vanligaste yrket bland kvinnor och det är även det största yrket generellt
i Sverige.29
Kvinnor fick lagligt tillträde till allmänna läroverk år 1927 i Sverige och från 1970talet kom kvinnor att dominera den högre utbildningen.30 Idag bedriver fler kvinnor
än män eftergymnasiala studier i nästan alla OECD-länder.31 I takt med att
högutbildade kvinnor har tagit sig in på arbetsmarknaden så har många yrken som
tidigare varit mansdominerade blivit könsbalanserade (exempelvis läkare,
gymnasielärare) eller kvinnodominerade (exempelvis jurist).32 Däremot har, som
nämnts, inte män på samma sätt tagit sig in de kvinnodominerade yrkesområdena,
som vård och omsorg. Jämn fördelning har heller inte uppnåtts i uttag av
föräldraledighet33 eller i utförandet av det obetalda hemarbetet.34

2.4

KÖN MAKT OCH STATUS
Att män inte har sökt sig till utbildningar och yrken inom vård, undervisning och
omsorg (HEED) i liknande omfattning som kvinnor har sökt sig till STEM-sektorn
brukar relateras till könsmaktsordningen, där män och stereotyp maskulinitet är

26

Nermo, 2000; SCB, 2020b; SOU, 2004:43

27

Gonäs & Tyrkkö, 2015; Nermo, 2000; SOU, 2004:43

28

Nermo, 2000

29

SCB, 2020a

30

Universitetskanslerämbetet, 2018

31

Universitetskanslerämbetet, 2020a

32

Universitetskanslerämbetet, 2020a

33

Försäkringskassan, (n.d.)

34

SCB, 2020b
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överordnat kvinnor och stereotyp femininitet.35 Den svenska professorn Yvonne
Hirdman myntade begreppet ”genus-systemet” vars två teoretiska principer är att
män och kvinnor ska hållas isär (d.v.s. horisontell könssegregering) och att män
ska vara överordnade kvinnor (d.v.s. vertikal könssegregering).36 På liknande sätt
har maskulinitetsforskare beskrivit att ett inslag i traditionell (hegemonisk)
maskulinitet är att aktivt undvika stereotyp femininitet samt att sträva efter att män
ska fortsatt vara överordnade kvinnor.37 Det finns dock andra modernare former av
maskulinitet som strävar efter jämställdhet.38
Argumentationen kring hur maskulinitetsidentifikation kan vara relevant för mäns
generellt lägre intresse för yrken som vård och omsorg bygger på att omvårdande
egenskaper betraktas som typiskt kvinnliga i västvärlden.39 För att identifiera sig
som traditionellt maskulin så kan då en del män, enligt denna argumentation, känna
att de bör ta avstånd från omvårdande beteenden och yrkesroller, vilka ses som
feminina.40 En intressant forskningsstudie visade dock att i Sydkorea, där
kollektivistiska egenskaper värderas högre jämfört med i västländer, så förknippas
omvårdande egenskaper också i högre grad med män och med stereotyp
maskulinitet jämfört med hur de betraktas i USA.41 Vad som anses statusfyllt kan
alltså variera över kulturer och över tid, men det som har hög status i ett samhälle
tenderar att komma att förknippas med maskulinitet.
Medan kvinnor kan öka sin status genom att söka sig till mansdominerade yrken,
särskilt till högstatussektorer som STEM, så är resonemanget att män kan komma
att sänka sin status utifrån kön genom att söka sig till kvinnodominerade sektorer
som HEED.42 I linje med denna argumentation så visade exempelvis en dansk
genusvetenskaplig studie att kvinnor som arbetade i stereotypt maskulina yrken
som polis kunde mötas av beundran över att de klarade detta yrke.43 Som kontrast

35

Cohen and Huffman, 2003; Croft et al., 2015; Ridgeway, 2001; Svensson & Ulfsdotter Eriksson,
2009
36

Hirdman, 1988

37

Se exempelvis Bosson & Michniewicz, 2013; Levant, 2011; Pleck, 1995; Thompson & Pleck,
1986; Connell, 2002
38

Messerschmidt, 2016

39

Gustafsson Sendén, 2019; Haines et al., 2016

40

Se exempelvis Robertsson, 2003

41

Cuddy et al., 2015

42

Croft et al., 2015

43

Bloksgaard, 2011
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visade studien att män som arbetade inom vården kunde mötas av negativa
reaktioner och argumentet att vård är kvinnors jobb, vilket implicerar en lägre
status.44 En svensk avhandling har på liknande sätt visat att män som arbetar som
sjuk-sköterskor ibland upplever negativa reaktioner för sitt yrkesval kopplat till
maskulinitetsnormer.45 Män som arbetar i förskolan vittnar också om att de kan
mötas av fördomar och exempelvis komma att misstänkliggöras för pedofili.46
Samtidigt kan män i HEED också uppleva fördelar som positiv särbehandling eller
exempelvis bedömas ha bättre ledarskapspotential jämfört med kvinnor.47 Studier
har visat att män kan komma att snabbare göra karriär inom kvinnodominerade
sektorer jämfört med kvinnor, ett fenomen som har kallats ”glashiss” i jämförelse
med metaforen om kvinnors ”glastak” i den vertikala könssegregeringen.48
Många män arbetar som sagt med ”saker” vilket kan förstås som olika former av
teknik. Teknik har hög status och har beskrivits som en symbol för modernitet och
framgång i västvärlden och har även setts som en symbol för maskulinitet.49 Ruth
Oldenziel, professor i teknologins historia, har i boken ”Making Technology
Masculine”50 beskrivit hur kvinnor har varit viktiga tekniska innovatörer genom
historien och bland annat uppfunnit många verktyg. Men på 1800-talet började
teknologi och innovation att ses som manliga sfärer. Maskinen glorifierades men
kom att förknippas med de industrier där män arbetade och inte med exempelvis
textilindustrin, där många kvinnor arbetade. På 1930-talet blev ”teknik” ett
modeord och en symbol för den västerländska civilisationen. Ingenjörer började ses
som hjältar, genier som gjort västerlandet överlägset. Men den prototypiska
ingenjören var man och dessutom vit. Andra sociala grupper var inte
representerade i ingenjörsyrket och kunde enligt Oldenziel också avsiktligt
utestängas därifrån.51
Även i Sverige har teknologin en viktig position. Eventuellt kan det till och med
sägas vara en del av det svenska identitetsskapandet. Sverige brukar nämligen
beskrivas som en ”ingenjörsnation” och på senare år har landet även beskrivits som
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ett ”techmecka” och jämförts med USA:s silicon valley.52 Teknik ses som centralt
för framtiden, men de nya svenska techbolagen är extremt mansdominerade och
även etniskt homogena och teknikutbildningar domineras som sagts fortfarande av
män.53 Forsknings-studier bekräftar att teknik fortfarande associeras starkt med
maskulinitet i Sverige.54 Ulf Mellström, professor i genusvetenskap, pratar om att
svenskar har tre mansideal kopplat till teknik; ingenjören, mekaren och
datanörden.55 Intressant nog påpekar Mellström och andra forskare att teknik inte
är lika starkt associerat med män och maskulinitet på andra ställen i världen, vilket
jag ska beskriva härnäst.

2.5

JÄMSTÄLLDHETSPARADOXEN
Ulf Mellström beskriver hur många svenska män har en stark fascination för teknik
men också att genuskodningen av teknik varierar mellan länder och att exempelvis
datavetenskap domineras av kvinnor i Malaysia.56 Även i vissa länder i
Mellanöstern (som Iran) och i Indien är det mycket vanligare att kvinnor studerar
STEM-utbildningar jämfört med i Sverige.57 Dock är det enligt UNESCO enbart
30% kvinnor bland studenter i STEM-ämnen på global nivå och bara 3% kvinnor
bland studenter inom IT och data-vetenskap.58
Det finns alltså variation i hur stora könsskillnaderna i utbildningsval är mellan
länder. De senaste åren har forskare beskrivit att könsskillnader i utbildningsval är
större i länder som rankas högt på jämställdhetsindex, som Sverige.59 Denna effekt
har kallats jämställdhetsparadoxen. Den första studien om
jämställdhetsparadoxen60 har dock nyligen kritiserats metodologiskt av andra
forskare61 och resultatet bör därför för närvarande tolkas med försiktighet. Det
finns dock andra studier som på liknande sätt har visat att mer jämställda länder
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tenderar att visa större könsskillnader i olika självskattade mått av exempelvis
personlighet (exempelvis grad av självskattad öppenhet eller vänlighet)62 och
värderingar (exempelvis att hur viktigt det är att hjälpa andra)63 jämfört med länder
som rankas som mindre jämställda. Å andra sidan finns det studier som visat på
mindre köns-skillnader i mer objektiva mått, som exempelvis matematisk
prestation hos tonåringar i mer jämställda länder.64 Det kan alltså vara en skillnad i
paradoxen mellan studier som tittar på mäns och kvinnors syn på sig själva och
studier som tittar på mer objektiva mått, som mäns och kvinnors prestationer.
Eftersom forskningsområdet är nytt och omdiskuterat så är det ännu osäkert varför
mer jämställda länder tycks visa större könsskillnader på själv-skattade
psykologiska mått, vilket flera studier alltså visat. Några har föreslagit att
medfödda psykologiska könsskillnader, som uppstått i evolutionen, kanske
kommer till starkare uttryck i länder där individer har större frihet att fatta egna
beslut i exempelvis val av utbildning.65 Det saknas dock ännu forskningsstöd för
denna hypotes. Ett par föreslagna sociala förklaringsmodeller till paradoxen har
dock testats empiriskt. En forskar-grupp visade exempelvis nyligen att
könsstereotyper om matte var starkare i mer jämställda länder, vilket i deras studie
statistiskt förklarade större könsskillnader i val av STEM-utbildningar i mer
jämställda länder.66 Jag ska snart beskriva hur könsstereotyper kan påverka mäns
och kvinnors självbild och intressen, men först följer en kort argumentation om
varför vi ska bry oss om könssegregeringen på arbetsmarknaden.

2.6

VARFÖR SKA VI BRY OSS OM KÖNSSEGREGERINGEN?
Många länder och organisationer i världen har satt upp målet att könssegregeringen
på arbetsmarknaden ska minska, både den vertikala och den horisontella.67
Argumentationen kring varför det är angeläget att minska just den horisontella
könssegregeringen (vilket är fokus i denna rapport) har förts både utifrån nytta från
ett samhällsperspektiv (exempelvis ökad jämställdhet), ett arbetsgivarperspektiv
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(att kunna rekrytera från hela befolkningen snarare än halva) och ett
individperspektiv.
Eftersom denna rapports fokus är psykologi så fördjupar jag här enbart
individperspektivets argumentation. Utifrån denna så är den horisontella
könssegregeringen problematisk om man utgår från antagandet att yrkeslämplighet
beror på individuella faktorer snarare än på kön.68 Den individ som använder sin
könstillhörighet som ett kriterium för sitt utbildnings- och yrkesval begränsar då
sina möjligheter.
Ett vanligt motargument till att arbeta för att minska könssegregeringen är att
utbildnings- och yrkesvalet är ”fritt”, i alla fall i ett land som Sverige. Men den
socialpsykologiska forskningen på området visar att det kan ifrågasättas om valet
är helt fritt i praktiken. De nästföljande kapitlen i denna rapport kommet nämligen
att beskriva hur faktorer som är relaterade till könsstereotyper kan utgöra hinder för
individer att fullt ut överväga yrken som är otypiska för dennes kön (men som
skulle kunna passa dem bra som individer). Samhällets könsstereotyper skapar
alltså olika typer av psykologiska hinder för individer att helt fritt kunna utveckla
sina utbildnings- och yrkesintressen. Att individer inte ska begränsas av
könsstereotyper ingår i ett av den svenska regeringens prioriterade
jämställdhetsmål.69
I argumentationen om att könssegregeringen bygger på individers ”fria val” ingår
ofta tanken att könssegregeringen på arbetsmarknaden är ”naturlig”, på så sätt att
den speglar medfödda fysiologiska och psykologiska skillnader mellan män och
kvinnor. Att könen helt enkelt är mycket olika och därmed passar för olika yrken
och samhällspositioner. Historiskt sett har den vanligaste förklaringen till kvinnors
underrepresentation på ledande positioner i samhället och även inom STEM varit
att kvinnor har en medfödd sämre förmåga för dessa yrken än män.70 I nästa kapitel
ska jag beskriva vilket forskningsstöd det finns för könsskillnader i förmågor, men
först kort nämna hur socialpsykologisk forskning studerat motiven bakom
argumentationen att män och kvinnor är mycket olika psykologiskt.
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3

KÖNSSKILLNADER OCH
KÖNSSTEREOTYPER
Forskningsstudier visar likhet mellan könen i de flesta
psykologiska faktorer och det finns stor individuell variation i
exempelvis förmågor. Samhällets könsstereotyper framställer
dock kvinnor som bättre på att vårda än män och män som
mer tekniska och genialiska än kvinnor.

3.1

KÖNSESSENTIALISM OCH SOCIAL DOMINANS
Idén att män och kvinnor är mycket olika psykologiskt, och att dessa
könsskillnader är biologiskt grundade och därmed svåra att påverka, kallas
könsessentialism.71 Motiven bakom uttryck för könsessentialism kan givetvis
variera,72 men enligt social dominance theory kan köns-essentialistiska argument
ibland användas i syfte att bevara samhällets hierarkier (utifrån exempelvis kön och
etnicitet).73 Argumentationen kan då bestå av påståenden som att statusskillnader
mellan grupper i samhället speglar faktiska gruppskillnader i förmåga eller
arbetsvillighet, snarare än gruppskillnader i möjligheter och hindrande faktorer.74
En studie med deltagare från Danmark och Australien visade exempelvis nyligen
att personer som hade en mer essentialistisk syn på kön än andra var mer benägna
att förneka att diskriminering förekommer i arbetslivet.75 De hade också en större
acceptans för diskriminering och var mer negativt inställda till jämställdhet än
andra.76 Experimentella studier har också visat att information om att samhället är
på väg att bli mer jämställt ökar ett könsessentialistiskt tänkande hos vissa, jämfört
med att få information om att samhället är stabilt.77 Dessa, och liknande studier,
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kan tolkas som stöd för den nämnda teorin social dominance theory.78
Amerikanska studier har också visat att män och vita (som på gruppnivå har mer
status i samhället) mer sällan än andra grupper uttrycker medvetenhet om
ojämlikheten inom STEM-sektorn79. De är också oftare tveksamma till att det
exempelvis förekommer negativ stereotypering av underrepresenterade grupper
inom STEM.80
En komponent i könsessentialism är alltså uppfattningen att män och kvinnor är
mycket olika psykologiskt. Bilden av mäns och kvinnors psykologiska olikheter
bygger ofta på samhällets könsstereotyper, vilka jag ska beskriva härnäst.

3.2

KÖNSSTEREOTYPER
Stereotyper är samhällets föreställningar om gruppers egenskaper. De har alltid en
deskriptiv komponent som beskriver vanliga föreställningar om hur en grupp är.81
Stereotyper kan även ha en normativ komponent och då innefatta värderingar om
hur en grupp bör vara.82 Enligt social role theory härstammar innehållet i
samhällets könsstereotyper från de roller som vi observerar att män och kvinnor
har i samhället.83 Genom historien, och även idag, är det främst kvinnor som utfört
det mesta av samhällets omvårdande arbetsuppgifter, som att ta hand om barn,
äldre och sjuka. Därför har vi, enligt teorin, kommit att utveckla föreställningen att
kvinnor har egenskaper som passar för dessa roller. Vi tänker då att kvinnor har så
kallade kommunala egenskaper som att vara varma, omtänksamma och
relationsinriktade.
Vidare har män oftare kunnat göra karriär jämfört med kvinnor och män är
fortfarande överrepresenterade på samhällets högstatus- och expert-positioner.
Därför har vi enligt social role theory utvecklat föreställningen att män har
egenskaper som passar för dessa högstatusroller. Dessa kallas agentiska
egenskaper och innefattar att vara bestämd, kompetent och självständig. De två
dimensionerna ”communion” och ”agency” har beskrivits som kärnan i
könsstereotyperna.84
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När det gäller synen på könens förmågor, så beskriver könsstereotyperna kvinnor
som mer socialt kompetenta (exempelvis empatiska) än män och män som mer
”karriärkompetenta”, med bland annat högre ledarskaps-förmåga85. Män associeras
även oftare med genialiska nivåer av kompetens jämfört med kvinnor.86 Det finns
alltså en föreställning att de mest briljanta människorna tenderar att vara män.87
Eftersom män är överrepresenterade inom STEM-yrken så bör män, enligt social
role theory, också stereotyperas som mer analytiska och mer natur-vetenskapligt
och matematiskt begåvade än kvinnor. Mycket internationell forskning har också
bekräftat dessa stereotyper och visat att barn redan före gymnasiet börjar att
associera matte och naturvetenskap med män.88
Amerikanska studier har även visat att vissa etniska minoriteter (exempelvis afroamerikaner och Latinx) stereotyperas som att de inte hör hemma i STEM, medan
andra etniska minoriteter (asiat-amerikaner) anses ha hög STEM-kompetens.89 Jag
har inte sett svenska socialpsykologiska studier som på liknande sett jämfört
stereotypering av olika etniska grupper i STEM och HEED eller som undersökt om
kön och etnicitet interagerar i föreställningar om vem som passar för STEM och
HEED.
Internaliseringen av könstereotyper om kompetens tycks börja tidigt i livet. En
amerikansk studie visade nyligen att förskolebarn tenderar att tänka att deras eget
kön är smartast.90 Vid sex års ålder började dock flickor i studien, men inte pojkar,
att tvivla på att deras kön kunde vara ”riktigt smart”, vilket forskarna tror betyder
att de lärt sig samhällets könsstereotyper om genialitet. Vid samma ålder kan
forskare också börja se könsskillnader i intresse för STEM91, en könsskillnad som
sedan ökar i storlek under grundskoleåren.92
En viktig komponent i social role theory är att när roller i samhället ändras så bör
även stereotypernas innehåll komma att ändras. En intressant studie i detta
sammanhang (med över 350 000 deltagare i 66 länder) visade att i länder som har
en större andel kvinnor i STEM än andra, så var medborgarna mindre benägna att
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associera naturvetenskap med män.93 Könsstereotyperna om naturvetenskap var
alltså starkare i länder där få kvinnor arbetade i STEM-sektorn, i enlighet med
social role theory. En del forskare har också pekat på att könsstereotyper om matte
och natur-vetenskap kan ha minskat i styrka i västländer.94 Om så är fallet kan det
bero på att allt fler kvinnor har sökt sig till naturvetenskapliga utbildningar och på
att flickor länge haft bättre betyg än pojkar i dessa ämnen95.
Intressant i sammanhanget är också studier som visat att amerikanska kvinnors
självskattade grad av stereotypt maskulina ”agentiska” egenskaper (bestämd,
självständig) har varierat genom historien och samvarierat med andelen kvinnor
som yrkesarbetat.96 När kvinnor yrkesarbetar tenderar de alltså att skatta sig själva
som mer stereotypt maskulina jämfört med kvinnor som stått utanför
arbetsmarknaden. Som nämnts innebär stereotypt maskulina agentiska egenskaper
en slags ”karriärkompetens” och att ha dessa egenskaper har visat sig vara kopplat
till framgång i arbetslivet.97
I forskningsstudier idag, även svenska sådana, så tenderar män och kvinnor att
skatta sig själva lika högt på stereotyp maskulinitet (agentiska egenskaper) medan
det fortfarande syns könsskillnader i självskattad stereotyp femininitet (kommunala
egenskaper).98 Kongruent med dessa mönster av hur individer ser på sig själva så
visade forskare nyligen att svenskar tenderar att tänka att kvinnor är mer
”kommunala” än män, men att män och kvinnor är lika i ”agentiska” egenskaper
generellt sett.99
Det är alltså möjligt att kvinnors ökande inträde på arbetsmarknaden de senaste
decennierna har förändrat den traditionella synen att män passar bättre för att göra
karriär, vilket social role theory skulle förutsäga. Dock kvarstår som sagt
föreställningen att män är mer genialiska än kvinnor, vilket enligt samma teori kan
hänga samman med den kvarvarande vertikala könssegregeringen i samhället.100
Eftersom så få kvinnor väljer tekniska utbildningar i Sverige101, så bör också teknik
förknippas med maskulinitet i Sverige, enligt social role theory. Att så är fallet har

93

Miller et al., 2015

94

Sax, et al., 2015; Tellhed et al., 2018

95

Läraren, 2020

96

Twenge, 1997; 2001

97

Abele 2003

98

Twenge, 1997; 2001; Diekman et al., 2010; 2011; 2016; Tellhed et al., 2018

99

Gustafsson Sendén, 2019

100

Storage et al., 2020.

101

Universitetskanslerämbetet, 2020a; Skolverket, 2021

Jämställdhetsmyndigheten | Rapport 2021:4 | Bilaga 3

22 (71)

bekräftats i flera kvalitativa studier.102 En ny svensk kvantitativ studie visar också
att svenska skolbarn, och deras lärare, generellt sett associerar teknik starkt med
män och generellt skattar att män har högre teknisk förmåga än kvinnor103.
Intressant nog hade unga flickor med utländsk bakgrund (enligt SCB:s definition)
svagare könsstereotyper kopplat till teknik jämfört med andra grupper i samma
svenska studie104. Studien behöver replikeras och resultatet tolkas försiktigt, men
det kan jämföras med en studie från USA som visade att afro-amerikanska kvinnor
hade svagare könsstereotyper för STEM jämfört med vita amerikanska kvinnor. 105
I USA är också afro-amerikanska kvinnor bättre representerade (relativt till
folkmängd) bland nybörjare på STEM-utbildningar jämfört med vita kvinnor.106
Dock är det vanligare att vita amerikanska kvinnor tar examen i STEM jämfört
med afro-amerikanska kvinnor, och afro-amerikaner är underrepresenterade i
STEM-yrken i USA.107 Detta antyder att afro-amerikanska kvinnor kan möta
hinder i STEM-sektorn, som inte vita kvinnor gör, exempelvis utifrån rasism.
Studier i Sverige har också visat att könsstereotypers innehåll interagerar med
socioekonomiska faktorer108 och sexuell läggning.109 Det behövs dock fler studier
som testar intersektionella modeller på området (d.v.s. hur kön interagerar med
andra maktstrukturer). Exempelvis säger teorin om intersektionell osynlighet110 att
individer som tillhör flera sociala identiteter som samhället underordnar blir
mindre synliga jämfört med personer som enbart underordnas utifrån en
maktordning. Detta betyder att kvinnor som rasifieras som icke-vita ses som
mindre prototypiska för gruppen kvinnor jämfört med kvinnor som rasifieras som
vita.111 Icke-vita kvinnor ses även som mindre prototypiska för gruppen icke-vita
jämfört med icke-vita män112. Det är oklart hur könsskillnader i
utbildningsintressen eventuellt interagerar med andra sociala maktordningar i
Sverige, samt vilken betydelse som individers positionering i multipla sociala
maktordningar kan ha för deras bemötande på könssegregerade utbildningar.
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3.3

KÖNSSKILLNADER OCH KÖNSLIKHET
Könsstereotyperna beskriver som sagt vanliga föreställningar om mäns och
kvinnors psykologiska olikheter. Det är då relevant att fråga sig hur pass olika män
och kvinnor faktiskt är, exempelvis i olika förmågor. Till vår hjälp finns det en
mycket stor forskningslitteratur baserad på över 100 år av forskning som
kvantitativt har undersökt psykologiska könsskillnader. Studier har både testat
individers prestation på förmågetest (till exempel matteprov), observerat beteenden
(exempelvis hjälpsamhet) och samlat in individers skattningar av sig själva (till
exempel hur bra de tycker att de själva är på matte). Många studier har även sökt
efter könsskillnader i hjärnans uppbyggnad och funktion, samt undersökt hur vår
psykologi påverkas av könshormoner.113
För att få en översikt över hur stora psykologiska könsskillnader är så har det på
senare år genomförts en rad statistiska sammanställningar (så kallade metaanalyser) där forskare väger samman alla studier som till exempel testat en viss
förmåga. Det finns många fördelar med denna metod. Olika studier kan visa olika
resultat men när resultaten från alla identifierade studier vägs samman så kan vi
närma oss ”fakta”, om underlaget är tillräckligt stort och metodologiskt hållbart. En
annan fördel är att denna metod även kan ge information om eventuell likhet
mellan grupper. En nackdel med kvantitativ hypotesprövning är annars att den
bygger på att testa skillnader mellan grupper. Om ingen gruppskillnad har
uppmätts i en enskild studie, så kan resultatet inte tolkas som att grupperna är lika,
eftersom avsaknaden av skillnad kan bero på mätfel eller slumpen. Men i dessa
aggregerade sammanvägningar av ett mycket stort forsknings-underlag så kan en
avsaknad av skillnad mellan grupper mer säkert tolkas som en faktisk likhet.114
Vad visar då dessa sammanställningar om psykologiska könsskillnader? I den
första stora analysen som publicerades 2005, så visade det sig att 78% av
psykologiska könsskillnader var väldigt små eller till och med triviala i storlek.115
Att de psykologiska könsskillnaderna generellt sett var så pass små fick forskaren
Janet Shibley Hyde att mynta begreppet ”könslikhet”.116 Det finns dock undantag
där vissa aspekter visade större psykologiska könsskillnader. Exempelvis finns det
medelstora könsskillnader i fysisk aggressivitet. 117 Mest intressant för denna
rapports frågeställning är kanske att könsskillnaden i intressen för ”människor”
respektive ”saker” har visat sig vara stor.118 I det nästföljande kapitlet kommer jag
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att beskriva hur socialpsykologiska teorier förklarar hur könsskillnader i
utbildnings-intressen uppstår och vad detta betyder för könssegregeringen på
arbetsmarknaden.
Det finns även en snabbt växande litteratur om könsskillnader i hjärnans struktur
och aktivitet. Det går utöver denna rapports begränsningar att i detalj beskriva
könsskillnader i hjärnan, men jag vill kort nämna ett par neuroforskare som har
anlagt ett genusperspektiv på forskningsområdet. Den feministiska neuroforskaren
Gina Rippon har nyligen skrivit en översikt av forskningen kring könsskillnader i
hjärnan. Hon beskriver att resultaten varierar och att fler studier behövs innan vi
kan uttala oss säkert om vilka könsskillnader som finns, särskilt gällande spädbarns
hjärnor119. När könsskillnader observeras i vuxna människors hjärnor så är det svårt
att uttala sig om vad som orsakats av arv och miljö (detsamma gäller givetvis för
mått av psykologiska könsskillnader). Hjärnan är nämligen ”plastisk” vilket
betyder att dess struktur ständigt förändras och utvecklas utifrån våra erfarenheter
och vad vi lär oss, särskilt under barndomen.120 Utvecklings-psykologer pekar på
att vuxna, ofta utan att tänka på det, interagerar med pojkar och flickor på olika sätt
och kan exempelvis omedvetet komma att uppmuntra pojkar och flickor till olika
typer av aktiviteter.121 Eftersom barns hjärnor snabbt formas utifrån sina
upplevelser så påpekar Rippon att det är svårt att avgöra vilka skillnader som är
medfödda och vilka som beror på samhällets påverkan och pojkars och flickors
skilda erfarenheter.122
Forskningen visar dessutom mycket stora individuella skillnader i mäns och
kvinnors hjärnor vilket neuroforskaren Daphna Joel har studerat123. Hon påpekar att
trots att forskare pekar på att vissa hjärnstrukturer är mer vanligt förekommande
hos män och andra vanligare hos kvinnor, så varierar individers hjärnor mycket i
vilken grad de har dessa typiskt ”manliga” eller typiskt ”kvinnliga” strukturer.124
Joel och hennes kollegor har nyligen visat hur en individs komposition av olika
hjärnstrukturer, som kallats typiskt manliga eller kvinnliga, bildar en unik och
komplex ”genusmosaik” hos individen.125 I deras forskning hade enbart ett par
procent av forsknings-personerna ett mönster i sin hjärnstruktur som kan
klassificeras som typiskt kvinnligt eller typiskt manligt utifrån de könsskillnader
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som brukar framhållas. De flesta individers hjärnstruktur var snarare en blandning
(mosaik) av det som har kallats typiskt kvinnligt och typiskt manligt av andra
hjärnforskare. Joel menar att de individuella skillnaderna i våra hjärnor är så
dominerande att det blir felaktigt att tala om två typer av hjärnor (den kvinnliga
och den manliga).126 Joels forskning om hjärnans struktur påminner på så sätt om
psykologen Sandra Bems tidigare forskning om psykologisk ”androgynitet”, där
hon menar att de flesta individer har en blandning av stereotypt maskulina och
stereotypt feminina egenskaper i sin personlighet.127 Forskningen är även koherent
med de meta-analyser som jag beskrivit ovan, som visar stor individuell variation i
de flesta psykologiska egenskaper som könsstereotyper beskriver som maskulina
och feminina.128

3.4

KÖN OCH FÖRMÅGA
En individs förmågor, uppmätt på prestationstest eller genom skolbetyg, spelar
givetvis roll för vilka utbildningsval denne gör. Det är därför intressant att
undersöka om könsskillnader i förmågor kan förklara könsskillnader i
utbildningsval.
Matematisk förmåga har förknippats mer med män än med kvinnor genom
historien och betraktas fortfarande som stereotypt maskulint i stora delar av
världen. I kontrast med denna föreställning visade dock två stora amerikanska
meta-analyser (med vardera 7 miljoner129 respektive 1,2 miljoner deltagare130) att
könsskillnader i matematisk prestation är så små att de bör tolkas som
könslikhet.131 I Sverige har flickor bättre betyg i matematik än pojkar, vilket står i
kontrast med stereotypen.132
Meta-analyser visar dock att män generellt sett presterar bättre än kvinnor på
spatial förmåga, särskilt gällande ”mental rotation”, vilket innebär att snurra ett
föremål i fantasin och bedöma hur det ser ut från olika vinklar.133 Detta är en
förmåga som är användbar i ingenjörsyrken och exempelvis inom byggsektorn. En
möjlig förklaring som framförts till denna könsskillnad är att flickor generellt sett
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övar mindre på mental rotation jämfört med pojkar (hjärnan är som sagt plastisk
och ändrar sig med övning).134 Till skillnad från matematik är mental rotation inte
ett skolämne, men förmågan har visat sig kunna stärkas av att spela datorspel och
bollsport, vilket pojkar generellt sett gör oftare jämfört med flickor.135 Det är även
viktigt att poängtera att trots att vi ser tydliga könsskillnader i test av mental
rotation, så visar de individuella skillnaderna att ca 30% av kvinnor presterar bättre
än den genomsnittliga mannen.136
Meta-analyser visar vidare att kvinnor har lite bättre läsförmåga än män, vilket
passar med könsstereotyperna.137 Svenska flickor har också högre betyg i språk än
pojkar.138 Enligt samma resonemang som jag fört kring mental rotation så kan
denna könsskillnad eventuellt förklaras med att flickor läser mer skönlitteratur än
pojkar på sin fritid, även om färska kart-läggningar visar att även flickors läsande
minskar.139
Könsstereotyper säger vidare att kvinnor har större empatisk förmåga än män.
Forskning visar att kvinnor brukar skatta sin egen empatiska förmåga högre än män
gör, men de flesta studier med mer objektiva mått på empati saknar könsskillnader.
140
Vissa forskare har tolkat detta som att normer påverkar kvinnor till att
överskatta sin empatiska förmåga, men andra forskare har hänvisat till
metodproblem i objektiva mått.141 Fler studier och sammanställningar behöver
göras för att utreda om det finns könsskillnader i empatisk förmåga och möjliga
orsaker bakom forskningsresultaten.
Det finns som nämnts även en könsstereotyp som menar att fler män än kvinnor
har genialiska nivåer av intelligens. Denna stereotyp används ibland för att förklara
den vertikala könssegregeringen i samhället, som exempelvis varför få kvinnor blir
professorer eller vinner Nobelpris142. Argumenteringen kan då utgå från att
forskning har visat att även om det saknas medelvärdeskillnader i intelligens
mellan män och kvinnor, så har vissa studier visat att bland dem med allra högst
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(och allra lägst) intelligens, så är män överrepresenterade.143 Det finns alltså studier
som visat en större spridning i intelligensresultaten hos gruppen män jämfört med
resultaten hos gruppen kvinnor (som i större utsträckning samlas runt medelmåttig
intelligens).
Det är dock viktigt att påminna sig om att intelligens påverkas av utbildning och
intellektuellt stimulerande arbeten, vilket kvinnor inte haft tillgång till i ett
historiskt perspektiv och fortfarande saknar i många länder. Vi kan också se att
könsskillnaden i spridningen i intelligens varierar mellan olika kulturer och att den
tycks minska över tid, vilket talar för sociala förklaringar.144 En europeisk studie
har också nyligen visat att kvinnors kognitiva förmåga har gynnats mer än mäns av
de förbättringar som skett i levnadsstandard och utbildning hos befolkningen145. I
vissa länder, som Danmark och Nederländerna, har studier visat att de inte längre
finns en könsskillnad i spridningen av matematisk förmåga i befolkningen146
(utöver den tidigare nämnda könslikheten i medelvärdesskillnad).
Jag ställde ovan frågan om könsskillnader i förmågor kan förklara
könssegregeringen på arbetsmarknaden. Resonemangen kring psykologiska
könslikheter och individuella skillnader pekar på att så inte är fallet. Kvantitativa
analyser som amerikanska forskare har gjort visar också att könsskillnader i
förmåga inte kan förklara kvinnors underrepresentation i STEM.147
Men även om könsskillnader är små i de flesta förmågor, så finns det några studier
som visat att det kan finnas könsskillnader i relativa styrkor som kan spela roll för
yrkesval. Svenska forskare har nyligen undersökt detta genom att titta på vilka
betyg 168 000 svenskar hade när de gick i åk 9 på 1990-talet och relatera det till
vilka yrken personerna hade när de var 32 år gamla.148 Resultaten visade att fler
pojkar än flickor hade relativt högre betyg i teknik och matte jämfört med deras
betyg i språk. Fler flickor än pojkar hade tvärtom relativt högre betyg i språk
jämfört med deras betyg i teknik och matte. Forskarna kunde se att män och
kvinnor som hade relativt högre betyg i språk än i teknik och matte var mer
benägna att arbeta med ett yrke där språk var centralt. På liknande sätt var de män
som hade relativt högre betyg i teknik och matte mer benägna att välja yrken där
matte var mer centralt. Mönstret såg dock annorlunda ut för kvinnor. De kvinnor
som hade sin styrka i teknik och matte var inte lika benägna som män med samma
förmågeprofil att välja ett matematiskt inriktat arbete. Oavsett förmågeprofil så
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valde kvinnorna oftare ett yrke som präglades av språk, vilket visar att det inte bara
är förmågan som avgör vilket yrkesval en person gör. Jag ska nu beskriva vilka
faktorer, utöver individens förmågor, som socialpsykologisk teori menar är viktiga
för att förklara könsskillnader i utbildnings- och yrkesval.
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4

VAD FÖRKLARAR KÖNSSEGREGERADE
UTBILDNINGSVAL?
Mycket socialpsykologisk forskning har studerat vad som kan
förklara könsskillnader i utbildningsintressen. Köns-skillnader i
kompetenstro har visat sig vara den viktigaste förklaringen till
unga kvinnors generellt sett lägre intresse för tekniska
utbildningar. Unga män tror generellt att de klarar både
tvivlar om de kan trivas socialt på en
kvinnodominerad utbildning. En liten könsskillnad i
målsättningen att hjälpa andra har också viss betydelse för
könssegregeringen.

4.1

TEORIER OM UTBILDNINGSVAL
Den socialpsykologiska forskningen om könsskillnader i utbildnings- och yrkesval
baseras ofta på två teorier: Eccles expectancy value theory (EEVT149) och social
cognitive career theory (SCCT150). Det finns även en ny teori kallad stereotypes,
motivation and outcomes developmental model (STEMO151) som vidareutvecklat
EEVT. Det går utöver denna rapports ramar att beskriva modellerna i sin helhet.
Jag ger här förenklad beskrivning med fokus på likheter mellan de tre teoretiska
modellerna och sedan en fördjupning i de teoretiska komponenter som fått mycket
empiriskt stöd. Jag utgår i beskrivningen från egenformulerade svenska
begreppsetiketter, som vi har använt i tidigare forskning.152
I det förra kapitlet beskrev jag hur samhällets könsstereotyper ser ut och i vilken
mån de speglar faktiska psykologiska könsskillnader, som kan vara relevanta för
att förstå könssegregeringen på arbetsmarknaden. De socialpsykologiska
karriärvalsteorierna menar att samhällets köns-stereotyper utgör en viktig
bakgrundsfaktor som påverkar individers självbild och som därigenom påverkar
deras utbildningsintressen.
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En gemensam teoretisk utgångspunkt för de ovan nämnda teorierna är att just de
intressen vi har för olika utbildningar eller yrken är viktiga för vad vi senare väljer.
Den mesta av forskningen på området placerar könsskillnader i just intresse som en
”utfallsvariabel” i teorin (det som ska förutsägas av annat). Det är dock inte
självklart att våra utbildnings- och yrkesval följer våra intressen, utan det kan
finnas hinder för intressen att omsättas till faktiska val. Exempel på hinder kan dels
vara konkreta faktorer som betyg eller ekonomi, eller psykologiska faktorer som
exempelvis oro för att bli dåligt behandlad på en utbildning/ett yrke.
Vad vi blir intresserade av påverkas givetvis av en mängd olika saker, och vad som
spelar roll skiljer sig också åt mellan individer. Teorierna framhåller dock två
faktorer som extra relevanta för vilka utbildnings-intressen vi utvecklar, vilka även
är relevanta för att förklara könsskillnader i intresse. Den ena faktorn är i vilken
grad vi upplever att vi har rätt kompetens för en utbildning eller ett yrke. Jag
kommer här att kalla denna upplevelse för kompetenstro. Bedömningen av vår
egen yrkeskompetens grundas dels på hur vi ser på olika yrkens krav, dels på hur vi
ser på våra egna förmågor. Vi bedömer alltså om vi har det som krävs för att klara
de krav som vi upplever finns inom en viss utbildning eller yrke. Denna
kompetenstro är viktig för att ett intresse ska uppstå. Om vi tror att vi har det som
krävs för att klara exempelvis att arbeta som ingenjör, så är chansen större att vi
blir intresserade av att studera till ingenjör, jämfört med om vi inte tror att vi har
det som krävs.
Enligt teorierna spelar det också roll för vårt intresse vilken måluppfyllelse vi
bedömer att olika utbildningar och yrken kan ge oss. Även i denna bedömning
utgår vi från den bild vi har av utbildningar och yrken och från vilka mål som är
viktiga för oss. Vi kan exempelvis bedöma vilken lön och status olika yrken kan ge
oss och jämföra detta med hur viktigt lön och status är för oss själva. Om vi då
upplever att yrket kan ge oss den lön och status vi eftersträvar, så blir vi mer
intresserade av yrket. Om vi drömmer om att kunna hjälpa andra människor i vårt
yrkesliv, och vi tror att detta mål kan uppfyllas i ett visst yrke, så blir vi mer
intresserade av det. Det spelar också roll för vårt intresse i vilken mån vi tror att vi
kan få våra sociala behov mötta på en utbildning eller i ett yrke. Om vi tror att vi
kommer att passa in socialt och trivas med andra som går en viss typ av utbildning,
så blir vi mer intresserade av denna.
Observera att centralt i dessa teorier om utbildnings- och yrkesval är individens
bild av olika yrken och av sig själv. Denna bild kan vara mer eller mindre
rättvisande, vilket jag återkommer till. Att göra ett bra val kräver därför en hel del
kunskap, både om vilka yrken som finns och vad de innebär samt en god
självinsikt. Detta är relevant utifrån insikten att många tar de första steget till ett
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yrkesval när de vid 15 års ålder väljer ett gymnasieprogram. Vad som då påverkar
barnets utbildningsval är enligt teorierna hur denne ser på sig själv, sina förmågor
och mål, samt på dess uppfattning om olika yrken, vad olika yrken kräver och
innebär.
Enligt EEVT och STEMO så kan könsskillnader i kompetenstro och
måluppfyllelse, och därmed i intresse, påverkas av samhällets könsstereotyper.
Dessa lär sig individer exempelvis via media, föräldrar, vänner och lärare.153
Stereotyper kan ibland uttryckas öppet, men ofta förmedlas de subtilt via signaler
som uppmuntran och feedback. Det har påpekats att även uttalanden där avsikten är
hjälpsam, som att säga att ”flickor är lika bra på matte som pojkar”, kan förmedla
tanken att pojkar är normen som flickor ska uppnå. Ett mer neutralt uttryckssätt är
att säga att det ”saknas könsskillnader” eller att pojkar och flickor är psykologiskt
lika. 154
Jag ska nu beskriva mer i detalj hur könsskillnader i utbildnings- och yrkesintresse
ser ut och därefter komma in på vilket forskningsstöd det finns för teorin att dessa
könsskillnader i intresse kan förklaras av könsskillnader i kompetenstro och
måluppfyllelse.

4.2

UTBILDNINGSINTRESSE
SCCT, EEVT och STEMO menar alla att intresse för (eller värdesättande av)
utbildningar och yrken är viktigt för de val vi gör.155 Studier från USA har också
visat att collegestudenters intresse för STEM kan bättre förutsäga deras val av
utbildningsinriktning jämfört med exempelvis deras betyg, vad de tidigare studerat,
förväntad lön och inflytande från deras föräldrar, vänner och lärare (vilket också
kan påverka valet).156 Intresse har i studier också bättre kunnat förutsäga
utbildningsval jämfört med kompetenstro.157 Därför har just intresse en särställning
i teorier om yrkesval, där forskningen som sagt ofta undersöker just vad som
förklarar könsskillnader i utbildnings- och yrkesintressen.
Som jag tidigare nämnt så brukar könsskillnader i yrkesintressen förenklat
beskrivas som att kvinnor oftare har intresse för ”människor” (HEED) än män och
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att män oftare har intresse för ”saker” (STEM samt exempelvis bygg eller
transport) än kvinnor. Som beskrivits ovan är detta en av de få stora könsskillnader
som meta-analyser funnit.158 Även i svenska studier ser vi dessa könsskillnader i
skolelevers intresse för utbildningar som kategoriseras som HEED respektive
STEM159 och för intressefaktorer som förknippas med dessa (som exempelvis
intresse för teknik).160
Susanne Alm studerade hur yrkesdrömmar bland barn som var födda i Sverige på
1950-talet matchade de yrken de hade som vuxna på 1980-talet.161 Resultaten
visade att de vuxnas yrken var mer könstypiska jämfört med de drömmar barnen
hade haft i ÅK6. Särskilt kvinnor tenderade att ha haft yrkesintressen som barn
som var mer maskulint kodade jämfört med de yrken de senare hade som vuxna.
Detta resultat har också funnits i en studie från USA.162 Resultatet är intressant i
relation till amerikanska studier som visat att flickors intresse och kompetenstro för
STEM tenderar att sjunka under skolåren.163 Det har därför föreslagits att
interventioner bör sättas in före högstadiet för att höja, eller åtminstone försöka att
bevara, flickors intresse för STEM.164 Många pojkar har också ett svagt intresse för
HEED-utbildningar, men detta har inte uppmärksammats lika mycket i
forskningen, eller prioriterats i samhället, som flickors svagare intresse för
STEM.165
EEVT och STEMO beskriver att könsstereotyper kan påverka utbildnings- och
yrkesintressen så att de blir mer könstypiska. Stöd för detta är bland annat en stor
studie som visade att hur starkt människor associerar naturvetenskap med män i
olika länder relaterar till hur stor andel kvinnor som är anställda i STEM-sektorn i
länderna.166 Flera internationella psykologiska studier har dessutom visat att hur
starka könsstereotyper individer har kring matte och naturvetenskap påverkar i
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vilken grad de identifierar sig med dessa ämnen.167 En amerikansk studie visade
exempelvis att nybörjarstudenter tenderade att associera naturvetenskap mer med
män än med kvinnor på ett test som brukar användas för att mäta automatisk
stereotypering.168 Könsskillnader i studenternas avsikt att studera STEM på
universitetet kunde också förklaras statistiskt av att naturvetenskap associerades
mer med män. En svensk studie har på liknande sätt nyligen visat att flickor som
associerar teknik starkt med män var mindre intresserade av att läsa en teknisk
utbildning jämfört med flickor med svagare stereotyper.169 Pojkar som associerade
teknik starkt med män var tvärtom mer intresserade av att läsa en teknisk
utbildning jämfört med pojkar med svagare stereotyper i samma studie.
Även om ungas könsstereotyper ibland kan visas vara direkt kopplade till deras
utbildningsintressen, så menar de teoretiska modellerna att könsstereotyper framför
allt påverkar andra delar av vår självbild, vilket i sin tur påverkar våra
utbildningsintressen och val. Könsstereotyperna kan exempelvis forma hur vi ser
på vår egen förmåga, vilket jag ska beskriva nu.

4.3

KOMPETENSTRO
Som tidigare nämnts så spelar våra förmågor roll för vilka yrken vi väljer,170 men
enligt EEVT och SCCT så spelar upplevelsen av den egna förmågan större roll för
dennes utbildnings- och yrkesintressen, än dennes resultat på prov och
förmågetest.171 Detta har också bekräftats empiriskt för STEM-sektorn.172
Decennier av forskning har visat att upplevelsen av kompetens är starkt knuten till
intresse för ett område.173 Nyligen har exempelvis studier med representativa urval
av svenska skolbarn visat att om barnen tror att de har det som krävs för att klara
en utbildning eller ett yrke, så är de mycket mer intresserade av detta jämfört med
om de tvivlar över sin kompetens.174 I samma studier visade det sig också att
könsskillnader i tro på den egna kompetensen var den viktigaste förklaringen till
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könsskillnader i intresse för STEM-utbildningar och även för könsskillnader i val
av dessa.175 En viktig förklaring till svenska flickors generellt lägre intresse för
tekniska utbildningar är alltså att de generellt sett har lägre tro på att de skulle klara
tekniska utbildningar och yrken som exempelvis ingenjör, jämfört med jämnåriga
pojkar.
Bland dem som har valt en STEM-utbildning, så visar dock studier som regel inga
könsskillnader i kompetenstro.176 Det kan också tolkas som ett stöd för att det
behövs en tillit till den egna förmågan för att välja yrkesväg. Kvinnor som valt
STEM tror alltså att de har det som krävs för att klara STEM.
Det är viktigt att upprepa att trots att unga kvinnor i genomsnitt har lägre
kompetenstro för STEM jämfört med unga män så betyder det alltså inte att det
finns en verklig könsskillnad i förmåga, mätt som prestation på förmågetest eller
betyg. Som nämnts visar test på förmågor i regel könslikhet. Individer kan dock
både underskatta och överskatta sin kompetens.177 I amerikanska studier har det
visat sig att unga kvinnor tenderar att underskatta sin förmåga för STEM, medan
unga män tvärtom ibland överskattar sin förmåga.178
Det finns betydligt färre forskningsstudier av könsskillnader i kompetenstro för
HEED-utbildningar (exempelvis vårdutbildningar). Samma studier som visade
tydliga könsskillnader i svenska ungdomars kompetenstro för STEM visade
betydligt mindre könsskillnader i bedömningen av att ha det som krävs för att klara
HEED.179
De svenska studierna visade även att unga kvinnor generellt sett hade en
könsstereotyp syn på sin egen förmåga180. De var generellt sett säkra på sin
förmåga att klara det som förknippas med kvinnor (exempelvis att arbeta som
sjuksköterska) men mindre säkra på om de klarade det som förknippas med män
(exempelvis att arbeta som ingenjör). Som en kontrast skattade svenska unga män i
studien lika hög kompetenstro för det som förknippas med kvinnor som för det som
förknippas med män. Denna könsskillnad i mönster av kompetenstro har även
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visats i internationella studier.181 Det betyder också att kompetenstro inte kunde
förklara könsskillnader i intresse för HEED, bara i STEM182. Det är alltså inte på
grund av kompetenstvivel som många pojkar väljer bort yrken som sjuksköterska,
medan kompetens-tvivel kan sänka många flickors intresse för STEM.
Vad kan det bero på att det är vanligare att kvinnor tvivlar på sin kompetens än att
män gör det? Enligt social role theory kan detta härledas till den vertikala
könssegregeringen i samhället, som leder till att män generellt sett betraktas som
mer kompetenta jämfört med kvinnor.183 Som nämnts börjar stereotypen att män är
mer kompetenta än kvinnor att försvagas i samhället.184 Fortfarande förknippas
dock män mer än kvinnor med genialiska nivåer av kompetens.185Denna stereotyp
kan teoretiskt härledas till den vertikala könssegregeringen och negativa
stereotyper om kvinnors kompetens har visat sig påverka flickors självbild, bland
annat via ett fenomen som kallas stereotyphot.186
Enligt stereotype threat theory187 så kan vetskapen om att din grupp betraktas som
sämre än andra på någon förmåga skapa det psykologiska fenomenet
”stereotyphot”. Stereotyphot har visat sig ge upphov till många olika effekter i de
situationer som det aktualiseras.188 Det kan exempelvis ge oroskänslor och negativa
tankar som individen försöker hantera. Detta tar kraft från den tankekapacitet och
fokus (det så kallade arbetsminnet) som behövs för att lösa svåra uppgifter och
stereotyphotet kan på så sätt tillfälligt sänka prestationen. Stereotyphot kan också
påverka motivationen negativt och på sikt kan negativt stereotyperade individer
börja ta avstånd från områden där deras grupp stereotyperas negativt.189
Enligt social cognitive theory så kan hotkänslor kring ett ämne också hindra
utvecklingen av kompetenstro.190 Den som stereotyperas negativt på en förmåga
utifrån sin sociala identitet (exempelvis utifrån kön) kan därigenom komma att på
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sikt underskatta sig själv på denna förmåga. Det finns studier som har visat
experimentellt stöd för att stereotyphot spelar roll för kompetensbedömningar.191
En av dessa visade att svenska gymnasielever fick en försämrad förmåga att
bedöma hur bra de presterade på ett prov under påverkan av stereotyphot.192 Det
har också slagits fast att kvinnor oftare upplever stereotyphot utifrån kön än män,
vilket kan vara en förklaring till att kvinnor också oftare tvivlar över sin kompetens
jämfört med män.193

4.4

SOCIAL TILLHÖRIGHET
En annan psykologisk faktor som nyligen har börjat att studeras i relation till
könsskillnader i utbildnings- och yrkesintressen är social tillhörighet. Att känna
tillhörighet och bli accepterad av andra människor har beskrivits som ett
grundläggande psykologiskt behov hos människan.194 Behovet att passa in socialt
är extra intensifierat under tonåren195, vilket sammanfaller med den tid då
ungdomar gör sina första utbildningsval.
Enligt social identity theory är grupptillhörighet viktigt för vår känsla av vilka vi
är, vår sociala identitet, och vi tenderar att favorisera personer som vi känner liknar
oss själva196. I forskning om relationsband utifrån kön i en arbetslivskontext
används ofta det sociologiska begreppet ”homosocialitet”. 197 Studier av
homosocialitet visar att många orienterar sig mot personer av samma kön, både på
arbetsplatser och i privatlivet.198 I många länder lever barn så segregerat utifrån kön
att forskare beskrivit deras uppväxt som tillhörande olika världar.199
Det har nyligen börjat att undersökas hur könssegregeringen i privatlivet kan skapa
förväntningar om social tillhörighet utifrån kön som kan påverka ungdomars
utbildningsval i en mer könstypisk riktning. STEMO200, den nyaste av de tre
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socialpsykologiska yrkesvalsteorierna jag har presenterat ovan, lägger särskild vikt
vid behov av social tillhörighet som en förklarings-modell bakom könssegregering
i utbildning och arbetsliv. Att förväntningar om social tillhörighet spelar roll för att
förklara könsskillnader i utbildningsintressen har nyligen bekräftats empiriskt i
både svenska och internationella forskningsstudier.201 Exempelvis visade en studie
med ett representativt urval av ca 1300 svenska gymnasieelever att de flesta
förväntade sig att trivas bättre socialt på utbildningar där deras kön är i majoritet,
jämfört med utbildningar där deras kön är i minoritet.202
Könsskillnaderna i förväntningar om att trivas socialt var i denna studie starkt
relaterat till ungdomarnas intresse för utbildningarna. För utbildningar inom STEM
(ingenjör och data) så var könsskillnader i förväntningar om att trivas den
statistiskt näst viktigaste förklaringen till kvinnors lägre intresse för STEM jämfört
med mäns (kompetenstvivel var viktigare).203 För utbildningar inom HEED
(exempelvis sjuksköterska) var mäns lägre förväntningar om att trivas socialt den
viktigaste förklaringen till deras lägre intresse för HEED, jämfört med kvinnors.
Studier i Sverige har även visat att ungdomar ibland kan tänka sig att välja en
annan gymnasieutbildning än den de är mest intresserade av, om det betyder att de
kan få vara med sina vänner (som också oftast har samma kön som dem själva).204
Amerikanska studier har också visat att social tillhörighet utifrån etnicitet spelar
roll för STEM-studenters val att stanna eller hoppa av den utbildning de har valt.205
Vad barnens föräldrar arbetar med, och föräldrarnas utbildning, spelar också viss
roll för barns utbildningsval. Föräldrar kan fungera som förebilder för sina barn
utifrån de yrken de själva valt. De kan också förmedla information om yrkesval de
känner till och hjälpa barnen med studier i sina expertområden.206 Studier i Sverige
har visat att barn som lever med ensamstående mammor var mindre benägna än
andra barn att välja ett naturvetenskapligt eller tekniskt gymnasieprogram, vilket
förklarades av skillnader i socioekonomiska faktorer och betyg.207 Pappor tycks
generellt sett ha större inflytande på barns utbildningsval än mammor och även
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styvpappors yrkeskompetens har visats kunna påverka pojkars (men inte flickors)
utbildningsval.208 En svensk studie visade också att kvinnor födda på 1950-talet
som valt att läsa en teknisk utbildning ofta hade pappor som arbetade inom STEM,
men inga bröder.209

4.5

YRKESMÅL
Ytterligare en psykologisk faktor som fått mycket uppmärksamhet i litteraturen om
könsskillnader i yrkes- och utbildningsintressen det senaste decenniet handlar om
könsskillnader i yrkesmål. Enligt teorin goal congruity perspective (GCP) så kan
individers intresse för olika yrkesvägar påverkas av vilka mål de upplevs
uppfylla.210 Eftersom syftet är att bättre förstå könsskillnader i utbildningsintressen,
så har denna forskning fokuserat på att studera mål som matchar kärnan i
könsstereotyperna, det vill säga ”agentiska” och ”kommunala” yrkesmål. Som
tidigare nämnts så innebär ”agency” en slags karriärkompetens och handlar
exempelvis om att vara självständig, framåt och bestämd.211 Dessa egenskaper har
traditionellt sett förknippats mer med män än med kvinnor, men denna
könsstereotyp har försvagats parallellt med kvinnors ökande inträde på
arbetsmarknaden.212 ”Communion” ses dock fortfarande som stereotypt kvinnligt
och handlar om egenskaper som värme, omtänksamhet och relationsinriktning.213
Tillämpat på yrkesmål har Amanda Diekman och hennes kollegor beskrivit
agentiska yrkesmål som att bland annat sträva efter status, hög lön och att vilja visa
sig kompetent och självständig.214 Kommunala yrkesmål handlar bland annat om
att vilja arbeta med människor, hjälpa andra och göra gott för samhället.215 Studier
av dessa yrkesmål visar oftast samma mönster för könslikhet och könsskillnader
som könsstereotyperna har utvecklats mot, det vill säga könslikhet i agentiska
yrkesmål men könsskillnader i kommunala yrkesmål.216 I en svensk studie med ett
representativt urval av ca 1200 elever i ÅK 9 saknades det könsskillnader i
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Diekmans skala för agentiska yrkesmål men flickor skattade högre på skalan för
kommunala yrkesmål jämfört med pojkar.217
I samma studie tillfrågades också eleverna vad de skulle välja i sitt framtida
arbetsliv om de tvingades prioritera mellan att uppfylla antingen agentiska mål
(exempelvis hög lön och status) eller kommunala mål (hjälpa människor, göra gott
för samhället). Resultaten visade att de flesta (58 %) skulle hellre välja agentisk
måluppfyllelse över kommunal och denna prioritering var vanligare hos pojkar (70
%) än hos flickor (50 %). Detta resultat är i linje med studier från USA som visat
att samhället i allt högre utsträckning kommit att fokusera på agentiska värden
(pengar, status) över tid.218
Teorin goal congruity perspective säger alltså att yrken skiljer sig åt i vilken grad
de upplevs kunna uppfylla agentiska och kommunala yrkesmål.219 Denna förväntan
om måluppfyllelse (exempelvis hög lön) kan påverka intresset för yrket, beroende
på individens värdering av yrkesmålen. Notera att upplevelsen är i fokus och att
den inte alltid behöver stämma med yrkets faktiska status eller arbetsuppgifter.
Studier i USA visar att yrken inom HEED upplevs ge bättre möjlighet att uppfylla
kommunala mål (hjälpa andra, göra gott) än yrken inom STEM, som i sin tur
upplevs uppfylla agentiska mål (hög status, hög lön) bättre än yrken inom
HEED.220 En svensk studie visade att elever i ÅK9 hade ett liknande tankesätt.221
De tänkte att om de väljer teknikprogrammet på gymnasiet så får de lägre
möjlighet att hjälpa andra och göra gott i framtiden, men å andra sidan högre lön,
jämfört med om de väljer exempelvis samhälls-vetenskapligt program.222 Eleverna
tänkte vidare att om de väljer ett program med jämn könsbalans (det vill säga
ekonomi eller natur), så får de goda möjligheter att både få hög lön och status och
en möjlighet att göra gott för andra.223 Att dessa gymnasieprogram (ekonomi,
natur) har högt söktryck och eftersöks av pojkar och flickor i lika hög utsträckning
kan alltså delvis bero på att de upplevs ge goda möjligheter till bred
måluppfyllelse.
Studier i USA och i Sverige har visat att könsskillnader i kommunala mål är en
delförklaring till varför färre kvinnor söker STEM, som alltså upplevs sämre på att
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uppfylla mål som att vilja hjälpa andra och göra gott.224 Även i den svenska studie
som nämnts så spelade könsskillnader i kommunala mål viss roll för ungdomars
könstypiska utbildningsval.225 Det är dock viktigt att poängtera att könsskillnader i
yrkesmål var en mindre viktig statistisk förklaring till könsskillnader i val av
STEM, jämfört med könsskillnader i kompetenstro.226
Det kan också nämnas att en del har föreslagit att könsskillnader i ungdomars
yrkesintressen kanske påverkas av könsskillnader i tankar om hur en kan
kombinera jobb med familj i framtiden, det vill säga av det så kallade livspusslet.227
Detta skulle kunna vara relevant eftersom svenska kvinnor i heterosexuella
förhållanden fortfarande tar ut majoriteten av föräldraledigheten, oftare arbetar
deltid och gör mer hushållsarbete än sina manliga partners.228 Studier i Sverige
antyder dock att ungas tankar kring framtida familjebildning och om ett framtida
”livspussel” inte förklarar könsskillnader i utbildningsintressen eller
i yrkespreferenser.229
Både män och kvinnor som är föräldrar kan däremot uppleva att simultana krav på
tillgänglighet i yrkeslivet och i familjelivet är svåra att hantera.230 Studier har också
visat att speciellt inom HEED-sektorn så har arbetskraven ökat och den anställdas
kontroll minskat. Detta sedan den ekonomiska krisen på 1990-talet och reformerna
för ”new public management”.231 Höga krav i kombination med låg kontroll
innebär en ökad risk för stressrelaterad ohälsa för de mestadels kvinnor som arbetar
i HEED-sektorn.232 Det har dock visat sig straffa sig mindre lönemässigt att arbeta
färre timmar i kvinnodominerade sektorer jämfört med i mansdominerade.233
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5

VAD KAN GÖRAS?
Information om psykologiska likheter mellan grupper kan
minska de negativa effekter det medför att regelbundet
stereotyperas som sämre. Egen erfarenhet, budskap om att
övning ger färdighet och uppmuntran kan också stärka
självbilden hos negativt stereotyperade grupper. Förebilder
kan hjälpa, men också stjälpa, så interventioner behöver
utvärderas vetenskapligt.

5.1

PSYKOLOGISKA INTERVENTIONER
Många ansträngningar har gjorts runt om i världen för att försöka att öka flickors
intresse för tekniska utbildningar och yrken, medan betydligt färre satsningar har
gjorts för att öka pojkars intresse för vård och omsorg.234 Som nämnts är det viktigt
att interventioner sätts in i tidig ålder eftersom forskning visar att åtminstone
flickors intresse för STEM tenderar att sjunka under grundskoleåren.235
En svaghet som nämnts i litteraturen är att interventioner som syftar till att minska
könssegregeringen sällan utvärderas vetenskapligt för att se om de har effekt. De
utvärderingar som görs har ofta också metodologiska svagheter och kan
exempelvis sakna en kontrollgrupp för jämförelser.236 Den psykologiska
forskningslitteraturen har ändå utvärderat många interventioner och jag kommer att
beskriva ett urval av interventioner som visat sig effektiva. Jag kommer även att
uppmärksamma läsaren på någon fallgrop som bör undvikas när interventioner
utformas.

5.2

SPRID KUNSKAPEN OM KÖNSLIKHET
Som beskrivits i denna rapport så visar den socialpsykologiska forskningen att en
viktig grund till könssegregeringen på arbetsmarknaden ligger i våra föreställningar
om hur män och kvinnor är, det vill säga i könsstereotyperna. Det är vanligt att
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tänka att män och kvinnor är psykologiskt olika i exempelvis förmågor. Den
sammantagna forskningen på området visar dock att könen är psykologiskt väldigt
lika på de flesta egenskaper.237 Egenskaper på individnivå är betydligt mer
relevanta för att avgöra yrkeslämplighet jämfört med individens kön.
Den påverkan som könsstereotyper kan ha på individers självbild kan medföra att
denne gör ett mer könsstereotypt utbildningsval än vad den hade gjort utan denna
påverkan. Som nämnts kan exempelvis negativa stereotyper om gruppers förmågor
generera det psykologiska fenomenet ”stereotyphot”, vilket tycks vara en
delförklaring till exempelvis kvinnors lägre kompetenstro kring teknik. Om du ofta
får höra att kvinnor är dåliga på teknik, och du själv är kvinna, så kan det alltså på
sikt påverka ditt självförtroende och intresse för teknik.
En meta-analys (statistisk sammanvägning av studier) har nyligen visat att den
mest effektiva strategin för att minska stereotyphot utifrån kön (och även utifrån
etnicitet) är att fokusera på likheter mellan grupper istället för på skillnader.238 En
väg för att på sikt minska könssegregeringen i utbildning och på arbetsmarknaden
kan därför vara att sprida den nya kunskapen om att män och kvinnor är väldigt
lika psykologiskt och framför allt att grupperna har liknande förmåga.239 När vi
presenteras för likheter mellan grupper så minskar stereotypernas kraft att forma
vårt tänkande och våra känslor.
Att uttrycka en essentialistisk syn på kön, där psykologiska könsskillnader sägs
vara medfödda och stabila, kan signalera till ungdomar att det inte lönar sig att
satsa på ett område där ens grupp stereotyperas som sämre. Att istället poängtera
hur förmågor utvecklas utifrån övning och arbete (en så kallad inkrementell syn på
förmåga) har däremot visat sig kunna sänka stereotyphot hos grupper som
samhället stereotyperar som sämre.240 Att berätta om likheter mellan könen och hur
övning ger färdighet kan minska de psykologiska hinder som exempelvis många
kvinnor ser i relation till att välja en teknisk utbildning.

5.3

ERFARENHET OCH UPPMUNTRAN
Den faktor som undersökts mest i relation till könssegregerade utbildnings- och
yrkesval är kompetenstro. Som beskrivits ovan visar många studier, både
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internationellt och i Sverige, att könsskillnader i kompetenstro är en viktig
förklaring till att så få kvinnor väljer tekniska utbildningar. Att höja kvinnors
kompetenstro för teknik kan alltså vara ett sätt att få fler unga kvinnor intresserade
av tekniska utbildningar. Däremot tycks kompetenstro inte kunna förklara varför så
få män väljer utbildningar inom vård och omsorg, eftersom studier visar att unga
män generellt sett litar på att de klarar dessa yrken.241
Enligt social cognitive theory så formas kompetenstro framför allt av tidigare
erfarenheter. 242 Skolan är därför viktig för att unga ska ges möjlighet att prova på
ämnesområden som de inte väljer att fördjupa sig i på fritiden. Intervjuer med
studenter på STEM-utbildningar har visat att män ofta beskriver att de utvecklat
sitt intresse för teknik och naturvetenskap på fritiden, medan kvinnor säger att
skolan har varit viktigare för deras intresse.243 För syftet att öka kvinnors
kompetenstro för teknik så bör det därför vara positivt att Sveriges skolor nyligen
satt programmering på schemat.244 Denna reform skulle enligt social cognitive
theory kunna öka flickors kompetenstro (och därmed deras intresse) för
programmering och tekniska utbildningar. Ett pågående svenskt forskningprojekt
utvärderar just nu reformens påverkan på skolbarns syn på programmering.245
Enligt samma teori så bör det också vara positivt för flickors kompetenstro och
intresse för STEM att ungdomar bjuds in till de många ”science centers” som finns
i Sverige, där de får prova på och lära sig om vetenskap och teknik.246 Science
centers verksamheter behöver, likt andra interventioner, utvärderas med
vetenskapliga metoder för att se hur de påverkar barns intresse och kompetenstro.
Även praktisk arbetslivsorientering (PRAO) kan eventuellt vara ett verktyg för
skolbarn att få prova på yrken som inte är typiska för deras kön och skulle kunna
testas vetenskapligt för att se om det påverkar könsskillnader i barns
yrkesintressen.
Social cognitive theory säger vidare att det är viktigt för kompetenstron att få
positiv uppmuntran kring sina prestationer. Empirisk forskning har också visat att
uppmuntran från exempelvis lärare, mentorer och andra förebilder är ännu
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viktigare för grupper som stereotyperas negativt på en förmåga, jämfört med dess
betydelse för andra grupper.247 En typ av feedback som i studier har visat sig
effektiv för att stärka bland annat etniska minoriteters kompetenstro kallas ”wise
feedback”. 248 Det innebär att delge individen att du har höga förväntningar på
dennes möjlighet till prestation och samtidigt visa att du är övertygad om att den
kan nå dina höga förväntningar.

5.4

ÖKA SOCIAL TILLHÖRIGHET
Som beskrivits ovan så tänker många ungdomar att de skulle trivas bättre socialt på
utbildningar där deras eget kön är i majoritet jämfört med utbildningar där deras
kön är i minoritet.249 Denna förväntan om social tillhörighet är starkt relaterad till
intresse för utbildningar och bidrar statistiskt till att förklara könsskillnader i
intresse både för HEED och STEM.250
Enligt teorin stereotype inoculation model251 så kan numeriska minoriteters känsla
av social tillhörighet för ett yrkesområde öka när de möter förebilder av samma
kön (eller etnicitet) som är verksamma i området. Förebilderna kan, enligt teori, på
så sätt fungera som ett ”vaccin” mot den utsatthet som numeriska minoriteter
ibland kan känna. Förebilder används ofta med syftet att öka unga kvinnors intresse
för STEM, men mycket färre studier har undersökt förebilder i relation till pojkars
intresse för HEED.252 Det finns forskningsstöd för att förebilder kan öka kvinnors
känsla av social tillhörighet, minska stereotyphot och öka deras intresse för
STEM.253 Enligt teorin spelar dock den upplevda likheten till förebilder roll för
deras effekt, vilket har bekräftats empiriskt.254
Även män i STEM kan vara positiva förebilder för unga kvinnor, men det tycks då
bättre om de inte upplevs vara ”för stereotypa” utifrån generella föreställningar om
STEM-personer. Amerikanska experiment har exempelvis visat att STEMförebilder som bär en t-shirt med texten ”I code therefore I am” och säger sig älska
Star Wars hade en mindre positiv effekt på unga kvinnors STEM-intresse jämfört
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med förebilder som bar mer neutrala kläder och uttryckte mindre stereotypa
intressen.255 Även miljön i en undervisningslokal kan ha betydelse för kvinnors
känsla av tillhörighet i STEM. En serie av studier av samma forskargrupp visade
att exempelvis väggposters med Star Trek-motiv i ett klassrum på en utbildning i
datavetenskap minskade kvinnors känsla av social tillhörighet och intresse, jämfört
med om väggarna bar posters med naturmotiv.256
Det är viktigt att notera att det finns studier som visat att en kvinna som är
framgångsrik inom ett mansdominerat yrke ibland kan sänka andra kvinnors
intresse (men inte mäns intresse) för yrket.257 Studierna visar att denna negativa
effekt av förebilder tycks kunna uppstå när en förebild upplevs som svår att
identifiera sig med, alltså för olik en själv.258 Jämförelsen med den framgångsrika
förebilden tycks då tillfälligt kunna sänka kvinnors upplevelse av kompetens vilket,
som ovan förklarats, kan påverka intresset negativt.
Den negativa effekten har dock visats kunna undvikas om förebildens åhörare
bekräftas individuellt att de har rätt kompetens för att klara förebildens yrke.259 Det
tycks också hjälpa åhörarna om förebilden berättar om svårigheter hon har mött i
sin karriär och hur hon hanterade dessa, jämfört med om förebilden berättar om en
spikrak karriärväg.260 Gregory Walton och hans kollegor har med liknande tankar
utformat en intervention där nyantagna universitetsstuderande får höra att det är
vanligt att nya studenter oroar sig för att kunna passa in socialt, men att denna oro
minskar över tid och att de flesta efter ett tag känner sig hemma på utbildningen.
Denna intervention har bland annat visat sig leda till att kvinnor på
ingenjörsprogram integreras bättre socialt.261
Masterstudenter i psykologi vid ett svenskt universitet har hittat ytterligare en
möjlig lösning för att höja kvinnors intresse för STEM genom förebilder.262 I en
experimentell studie fann de att svenska gymnasielever som sett en film där en
grupp av kvinnliga ingenjörsstudenter samtalade om sin utbildning efteråt skattade
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högre social tillhörighet och intresse för ingenjörsutbildningar jämfört med en
kontrollgrupp som inte sett någon film.263
Kanske kan åsynen av en grupp av förebilder signalera till individer att de kan hitta
en homosocial gemenskap även på en utbildning där deras kön är i minoritet.
Sociologen Rosabeth Moss Kanter264 och även statsvetaren Drude Dahlerup265 har
forskat kring betydelsen av att det finns en tillräckligt stor grupp (en kritisk massa)
av numeriska minoriteter på arbetsplatser. Enligt Kanter kan personer i numerisk
minoritet komma att bli starkt ”synliga” och riskera att stereotyperas som en
avvikande symbol för sin grupp. De kan även bli isolerade eller känna sig tvingade
att anpassa sig till majoritets-gruppen, ibland genom att ta avstånd från sin egen
grupp. Kanter menar dock att när en minoritetsgrupp blir tillräckligt stor så kan en
bättre gemenskap uppstå, stereotyperingen av gruppen minska och dess inflytande
öka på arbetsplatsen.
Det är naturligtvis även viktigt att se till så att arbetsmiljön på utbildningar och
arbetsplatser är bra, även för numeriska minoriteter, och att visa nolltolerans för
diskriminering och trakasserier266. Att uppleva sig nedvärderad eller diskriminerad
utifrån sin sociala identitet kallas för sociala identitetshot 267 eller minoritetsstress268
och har negativa konsekvenser, bland annat för hälsan hos den drabbade.269
Studier har visat att könsbaserade trakasserier är vanligare i mansdominerade
utbildningar.270 Intervjuer med svenska studenter som var i könsminoritet på sin
högskoleutbildning visade nyligen att de upplevde en stark ”synlighet,271 vilket är i
linje med Kanters ovan nämnda teori. Upplevelse av synlighet tolkades dock olika
av kvinnor respektive män. Män inom HEED berättade att uppmärksamheten
upplevdes mestadels positiv eller neutral, medan kvinnor i STEM vittnade om fler
negativa upplevelser, som att betraktas som mindre kompetent eller bli trakasserad
utifrån sitt kön. Detta senare resultat liknar en rapport från Allbright-stiftelsen som
nyligen beskrev att många kvinnor och icke-vita har känt sig diskriminerade inom
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techbranschen i Sverige.272 En svensk studie där elever som läser byggprogrammet
på gymnasiet intervjuades beskrev också en tuff jargong med inslag av homofobi
på utbildningen som kan verka utestängande, framför allt för individer som inte är
män eller heterosexuella.273
Att män i HEED upplevde mestadels positiva eller neutrala kommentarer i den
ovan nämnda intervjustudien liknar resultaten från en tidigare svensk avhandling,
där manliga sjuksköterskor upplevde mestadels positiv behandling, men också
fördomar som byggde på att de inte levde upp till maskulinitetsnormer.274 Som
nämnts kan exempelvis också män inom förskolan mötas av fördomar kring
pedofili.275 En slutsats av detta är att vi inte bara behöver arbeta för att individer
ska förvänta sig social tillhörighet på utbildningar där deras kön är i minoritet, vi
behöver också se till att de faktiskt möts av välkomnande, respekt och acceptans.

5.5

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE
Könsskillnader i intresse för tekniska utbildningar kan delvis också förklaras med
att kvinnor har lite högre så kallade kommunala yrkesmål (att vilja hjälpa andra
och göra gott) jämfört med män.276 Ungdomar upplever generellt att dessa
prosociala mål uppfylls mindre bra för den som väljer tekniskt gymnasieprogram
jämfört med ett kvinnodominerat (exempelvis samhällsvetenskap) eller ett
könsbalanserat program (ekonomi och naturvetenskap).277 Det har därför
föreslagits att fler kvinnor kan lockas till tekniska utbildningar genom att visa på
möjligheter att hjälpa andra och göra gott för samhället för den som väljer
yrkesområden som ingenjör eller IT.278 Det finns visst forskningsstöd för att
ingenjörsutbildningar kan upplevas uppfylla kommunala mål bättre om
utbildningen fokuserar på hur den kan hjälpa samhället.279 Det ska dock påpekas
att en svensk studie visade att könsskillnader i kommunala mål var en mindre
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viktig förklaring för kvinnors lägre intresse för tekniska utbildningar jämfört med
de stora könsskillnader som fanns i teknisk kompetenstro.280
De flesta svenska ungdomar tycks föredra att få hög lön och status framför att
hjälpa andra och göra gott, om de måste välja.281 I linje med detta har många
föreslagit att en väg till att öka intresset för vård, omsorg och undervisning hos
unga, kan vara att höja lönerna. Att höja löner och status i HEED skulle teoretiskt
inte bara kunna höja unga mäns intresse för dessa yrken, det skulle också kunna
höja många unga kvinnors intresse för området. Mer forskning behövs dock för att
testa i vilken grad den så kallade agentiska måluppfyllelsen behöver ökas i HEED
för att intresset för området ska öka hos ungdomar.
En annan möjlig väg för att öka ungas intresse för vård och omsorg skulle kunna
vara att arbeta med samhällets prioriteringar av ”kommunal” yrkesmåluppfyllelse,
som att vilja hjälpa andra och göra gott. Som nämnts har amerikanska studier visat
att individer tenderar att värdera materialism och status i allt högre grad, jämfört
med tidigare generationer.282 En del forskare har också hävdat att det finns en
tendens till sänkning av kommunala värderingar i västländer.283
Kommunala värderingar är till sin natur prosociala, och att stärka dessa skulle
kunna ha flera samhällsnyttiga effekter utöver att eventuellt öka ungdomars
intresse för yrken inom vård och omsorg.284 Väldigt lite psykologisk forskning har
undersökt hur kommunala värden skulle kunna höjas hos individer.285 En svensk
ännu opublicerad experimentell studie har nyligen visat att 10 minuters lyssning på
en avslappnande meditation med ett prosocialt budskap fick gymnasielever att
skatta högre på kommunala yrkesmål jämfört med kontrollgrupper.286 Eftersom
detta är den enda studie som visat hur kommunala yrkesmål kan höjas så behövs
mer studier på området. Det bör också påpekas att agentiska värden inte är
motsatsen till kommunala värden, så det är möjligt att prioritera både att hjälpa
andra och höja sin egen status samtidigt.287
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6

AVSLUTANDE DISKUSSION
Rapportens beskrivning av den psykologiska forskningens
förklaringar till könsskillnader i utbildningsintressen
sammanfattas. Författaren presenterar analytiska
kommentarer och identifierar luckor i forskningsområdet.
Den här rapporten har beskrivit framför allt socialpsykologisk teori och empiri som
syftar till att förklara varför könsskillnader i utbildningsintressen och
utbildningsval uppstår. Den mest utforskade frågeställningen i forskningsområdet
berör varför färre kvinnor än män söker tekniska utbildningar och andra
utbildningar inom STEM-sektorn.
Flera socialpsykologiska teorier om könsskillnader i utbildnings- och yrkesval
framhåller att intresse är den viktigaste förklarande faktorn bakom utbildningsval.
Studier av psykologiska könsskillnader har visat stora könsskillnader i
intresseområden som speglar kärnan i könsegregeringen på arbetsmarknaden.
Kvinnor är oftare intresserade av ”människor” (exempelvis vårdyrken) och män är
oftare intresserade av ”saker” (exempelvis tekniska yrken). Våra intressen formas
av många faktorer, men de socialpsykologiska teorierna har identifierat två centrala
förklarande faktorer: Tron på den egna förmågan att klara ett yrke (kompetenstro)
och förväntningar om vilken måluppfyllelse olika yrkesval kan ge. Teorierna
menar vidare att samhällets könsstereotyper påverkar individer via olika
psykologiska processer, så att könsskillnader i kompetenstro och mål-sättningar,
och därmed i intresse, uppstår.

6.1

STEM OCH KOMPETENSTRO
Flera teorier framhåller alltså betydelsen av kompetenstro, det vill säga känslan av
att ha rätt kompetens, för att yrkesintressen ska utvecklas. Det empiriska stödet för
denna teori är omfattande och könsskillnader i kompetenstro har även i svenska
studier visat sig vara den viktigaste förklaringen till unga kvinnors lägre intresse
för tekniska utbildningar. Tron på den egna kompetensen speglar inte alltid den
verkliga kompetensen. Den psykologiska forskningen visar oftast könslikhet i de
flesta förmågor, vilket kontrasterar könsstereotypa uppfattningar. Några studier har
visat att könsskillnader i ”relativ förmåga” kan spela roll för yrkesval, då flickor
tenderar att ha högre betyg i språk än teknik, och pojkar tvärtom. Dock visar
studier att tron på den egna kompetensen är viktigare för att utveckla
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yrkesintressen jämfört med individers faktiska prestation på förmågetest (som
skolprov).
Det har ibland framförts kritik mot den psykologiska forskningen om
könsskillnader i intresse för STEM-yrken som går ut på att interventioner avser att
”fixa kvinnor”, och att kvinnor därmed görs till ett problem. Möjligen bygger
denna kritik på ett missförstånd av teorierna i fältet. De väletablerade psykologiska
teorier som beskrivits i denna rapport kan sammanfattas till att säga att
maktstrukturer, traditionella könsroller och arbetsfördelningen i samhället har
format specifika stereotyper om mäns respektive kvinnors förmågor och
personlighet. På grund av samhällets strukturer så förknippas hög förmåga
(genialitet) samt även specifika högstatusförmågor (som teknisk förmåga)
fortfarande mer med män än med kvinnor. Genom många psykologiska processer
(bland annat stereotyphot) skapar dessa könsstereotyper hinder för många flickor
att utveckla en korrekt bild av sin egen kompetens och sin fulla yrkespotential.
Dessa hinder vill den psykologiska forskningen förstå samt hitta vägar att
undanröja. Interventionerna syftar inte, i min tolkning, till att ”fixa problematiska
kvinnor” utan till att motverka samhällets skadliga könsstereotyper och till försök
att reparera de skador som redan åsamkats många individer genom stereotyperna.
Genom att stärka flickors kompetenstro för exempelvis teknik, och därmed deras
intresse för tekniska yrken, så syftar interventioner till att på sikt minska
könssegregeringen på arbetsmarknaden. När könssegregeringen minskar så menar
teorier som social role theory att könsstereotyperna kommer att försvagas. Därmed
förväntas även de hinder som idag sänker många flickors kompetenstro för
mansdominerade yrken att minska.
Ett flertal teoretiskt grundade och empiriskt testade interventioner för att öka
flickors kompetenstro för teknik har beskrivits i rapporten. Eftersom erfarenhet
anses vara den viktigaste källan till att utveckla en stark kompetenstro så har det
föreslagits att flickor ska få ökad möjlighet att lära sig mer om teknik och prova sin
förmåga. Ett gott exempel är hur undervisning i programmering nu införts i skolan,
en reform som nu utvärderas för att se hur den påverkar barns syn på
programmering. Det är samtidigt viktigt att motarbeta könsstereotypa
föreställningar om könsskillnader i förmåga, som bland annat genom stereotyphot
kan få personer att ta avstånd från det område där deras grupp stereotyperas
negativt. En möjlighet är att ökad spridning av den nya kunskapen om
psykologiska könslikheter som presenterats på senare år, och även kunskapen om
hur hög förmåga nås genom övning, kan hjälpa till att motverka könsstereotyper
och dess negativa effekter. Att berätta om hur forskningen visar likheter mellan
mäns och kvinnors förmåga är viktigt för att motverka stereotyper som att kvinnor
skulle vara sämre på teknik, vilket dagens svenska skolelever tycks tro att kvinnor
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är. Det behövs också mer forskning kring hur gruppskillnader i kompetenstro
skapas. Detta för att ge en djupare insikt i hur samhället kan gå till väga för att röja
de hinder som idag begränsar många individer från negativt stereotyperade grupper
att utveckla en rättvisande tro på sin egen förmåga.

6.2

HEED OCH STATUS
Jämfört med den omfattande forskningen om vad som förklarar könsskillnader i
intresse för tekniska utbildningar så har betydligt mindre forskning gjorts om vad
som förklarar pojkars lägre intresse för yrken inom vård, omsorg och undervisning
(HEED-sektorn). Bristande kompetenstro tycks inte vara en förklaring till pojkars
lägre intresse för HEED. Studier visar nämligen att svenska pojkar generellt sett
upplever att de klarar olika typer av utbildningar lika bra, oavsett om dessa är
mansdominerade eller kvinnodominerade. Detta kan hänga samman med att
forskningen visar att pojkar mer sällan än flickor drabbas av stereotyphot utifrån
kön, vilket i sin tur kan hänga samman den vertikala könssegregeringen i
samhället, där män har mer makt och status än kvinnor, och därmed mer sällan får
sin ”karriärkompetens” ifrågasatt.
Könsmaktsordningen innebär också att kvinnodominerade yrken som HEED har
lägre status jämfört med mansdominerade sektorer, vilket många har föreslagit är
en orsak till att få pojkar söker HEED-utbildningar. Ibland hörs röster som
ifrågasätter själva nyttan med att hitta vägar för att öka pojkars intresse för
kvinnodominerade yrken, vilket sannolikt också hänger samman med
statusskillnader utifrån kön. Maskulinitetsforskare har framfört att traditionella
maskulinitetsnormer innehåller element av att vilja ta avstånd från femininitet, i
syfte att upprätthålla statushierarkin utifrån kön. Det finns dock andra normer för
maskulinitet som strävar efter jämställdhet och som inte innefattar samma
dominansmotivation. Framtida forskning kan studera hur förändringar av
maskulinitetsnormer eventuellt kan förändra pojkars syn på HEED-yrken och
kanske även påverka motstånd mot att förändra könsbalansen i HEED.
Den psykologiska forskningen om könsstereotypa yrkesmål har inte påvisat
könsskillnader i ungas önskan om att få hög status och hög lön i sitt framtida
yrkesliv. Studier av könsstereotypernas innehåll har också visat att sådana
”agentiska” värderingar har förändrats från att betraktas som stereotypt maskulina
till att idag ses som könssneutrala i Sverige. Däremot anses fortfarande
omvårdande (kommunala) egenskaper vara stereotypt feminina i Sverige och unga
svenska kvinnor värderar också att få hjälpa andra i sitt yrkesliv lite högre än unga
svenska män gör. En svensk studie visade nyligen att fler pojkar (70%) än flickor
(50%) hellre väljer att få hög lön och status i sitt framtida yrkesliv jämfört med att
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få hjälpa andra, om de måste välja mellan dessa prioriteringar. Att höja statusen i
HEED-yrken kan eventuellt därför locka både fler unga män och fler unga kvinnor
dit, vilket kunde hjälpa den förutsedda framtida arbetsbristen i dessa sektorer. Mer
forskning behövs dock för att utreda hur mycket exempelvis löner i HEED-yrken
skulle behöva ökas för att generera ett ökat intresse för dessa. Det saknas dessutom
nästan helt forskning som testat hur värderingar som att vilja hjälpa andra kan
stärkas hos individer.

6.3

SOCIAL TILLHÖRIGHET
På senare år har forskningen kring könssegregeringen på arbetsmarknaden även
börjat att studera hur upplevelser av social tillhörighet påverkar könsskillnader i
yrkesintressen. Studier i Sverige har visat att ungdomar oftast har vänner av samma
kön och att många förväntar sig att trivas bättre socialt i utbildningar där deras kön
är i majoritet. Ungdomars förväntan om att trivas socialt på utbildningar är starkt
relaterat till deras intressen för utbildningar och kan förklara både en del av
könsskillnader i intressen för HEED-utbildningar och för STEM-utbildningar.
Enligt teori bör förebilder kunna stärka förväntningar om social tillhörighet hos
numeriska minoriteter. Det finns empiriskt stöd för detta men några studier visar att
kvinnors (men inte mäns) sociala tillhörighet och intresse för mansdominerade
yrken tvärtom också kan sänkas av att möta en kvinnlig förebild. Det behövs mer
forskning för att utreda vilka omständigheter som behöver vara uppfyllda för att en
förebild ska ha en positiv effekt för unga kvinnor. En studie visar att det hjälper att
bekräfta att kvinnorna som möter förebilden har den kompetens som krävs för att
lyckas i förebildens yrke. Detta kan dock vara resurskrävande att genomföra i
praktiken i förebildsinterventioner. Det tycks också hjälpa att förebilden upplevs
vara lik åskådaren, samt att förebilden berättar om hinder hon mött på sin väg till
framgång. En studie har också visat att en grupp av kvinnliga förebilder kan ha en
mer positiv effekt på både mäns och kvinnors förväntade trivsel på
ingenjörsutbildningar, jämfört med en ensam förebild. En väg till att minska dessa
upplevda hinder är också att arbeta för en ökad könsintegrering i privatlivet, så att
fler kan förvänta sig att trivas även i sammanhang där deras könsgrupp är i
minoritet. Att avdramatisera vänskap över könsgränser. Vuxna kan exempelvis
agera förebilder för barn genom att visa att de själva har vänner med olika
könsidentifikation.
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6.4

BREDDA FORSKNINGEN
De flesta psykologiska studier i forskningsområdet jämför enbart binära
könskategorier (kvinna respektive man) och det är även sällsynt med
intersektionella perspektiv, där könsskillnader sätts i relation till andra
maktordningar (som etnicitet). Det behövs mer forskning med ett bredare
angreppssätt på kön och könsidentifikation i fältet samt fler studier av betydelsen
av kön i interaktion med exempelvis etnicitet och socio-ekonomiska faktorer.
Väldigt få kvantitativa socialpsykologiska studier har dessutom undersökt
bakomliggande faktorer till könssegregeringen i mansdominerade arbetaryrken,
som byggsektorn. Det behöver undersökas mer varför flickor har så lågt intresse
för mansdominerade yrkesförberedande gymnasie-utbildningar och vad som kan
göras för att minska hindrande faktorer.
De studier som funnit förklaringar till könsskillnader i intresse för STEM- och
HEED-sektorn har sällan kunnat statistiskt förklara könsskillnaderna i intresse
totalt av de faktorer som testats som prediktorer. Det behövs därför studier som
testar alla de faktorer som bäst kunnat förklara könsskillnader i intresse samtidigt,
med de mått som varit de mest framgångsrika prediktorerna i litteraturen. Detta
kunde avslöja om det behövs vidare teoriutveckling och empirisk testning av fler
potentiellt förklarande faktorer än de hittills identifierade.
Avslutningsvis så är det viktigt att vi inte bara finner vägar att öka individers
intressen för yrken där deras kön är i minoritet. Det är samtidigt viktigt att se till
att de individer som söker sig till utbildningar och yrken som är ovanliga för deras
kön möter en välkomnande och respektfull attityd. Vi måste motarbeta alla former
av diskriminering och trakasserier så att det svenska utbildningssystemet och våra
arbetsplatser gynnar utveckling, kreativitet och arbetsglädje för alla, oavsett våra
sociala grupptillhörigheter.
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