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Kvinnors värde för IT-branschen 

En studie om varför fler kvinnor i IT-branschen är viktigt



 

 
 

 

Sammanfattning 

IT-branschen är en mansdominerad bransch som skriker efter kvinnliga anställda. Detta 

faktum är någonting som är väl känt i samhället, men det verkar vara mindre tydligt vad 

kvinnor faktiskt bidrar med till IT-branschen och varför de är viktiga. Denna studie syftar 

således till att undersöka varför rekrytering av kvinnor till IT-yrken är viktigt, vad kvinnor 

kan bidra med till IT-branschen samt hur IT-organisationer kan arbeta för att attrahera fler 

kvinnor till branschen. Studien är av kvalitativt slag där det empiriska materialet har samlats 

in genom semistrukturerade intervjuer med två kvinnliga IT-nätverk från två olika IT-

organisationer samt med kvinnliga IT-studenter. För studiens räkning har även en 

litteraturstudie genomförts inom området.  

 

Resultatet visar att kvinnor är viktiga för samt bidrar med värde till IT-branschen i fler 

avseenden. För det första har män och kvinnor olika behov, och på grund av att kvinnor är en 

minoritet i branschen har det lett till att det saknas ett utbud av kvinno-orienterade produkter 

med tekniskt driven innovation, som enbart konsumeras och används av kvinnor. Detta 

innebär att IT-branschen erbjuder en mängd olika möjligheter för företag drivna av kvinnor. 

Kvinnor bidrar dessutom med andra perspektiv och bidrar till ökad mångfald, vilket leder till 

ett bättre utfört utvecklingsarbete. Kvinnor understödjer även bättre gruppdynamik inom ett 

utvecklingsteam. Att öka antalet anställda kvinnor samt kvinnor i ledande positioner leder 

även till ökad ekonomisk tillväxt för organisationer. 

 

För att attrahera fler kvinnor till IT-branschen har studiens resultat påvisat att organisationer 

bör upprätta nätverk- och mentorskapsprogram, då dessa öppnar upp för olika 

karriärmöjligheter och uppbyggande av nätverk för kvinnor. Däremot krävs av organisationer 

och nätverk att de blir medvetna om och kommunicerar ut vilka värden kvinnor bidrar med till 

branschen. Detta leder till ökat självförtroende hos kvinnorna samt engagemang att ta del av 

de möjligheter som branschen erbjuder sett till kvinnorelaterade IT-innovationer. Att enbart 

säga till kvinnor att de behövs eller att de ska “ta för sig” har visat sig ha motsatt effekt. 

Utöver detta visar studiens resultat att en inkluderande arbetsmiljö där kvinnor och män 

behandlas lika, och således en bra företagsledning, är viktiga aspekter för att förmå attrahera 

fler kvinnor till IT-branschen. Resultat från studiens litteraturstudie visar att organisationer 

kan etablera nätverk, fadder- och mentorskapsprogram, starta kampanjer, se över utformning 

av arbetsannonser, öka antalet kvinnor i ledande positioner samt utbilda chefer för att 

attrahera fler kvinnor till IT-branschen.  

 

 

 

 

 



 

 
 

Förord 

Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla respondenter som varit delaktiga och bidragit 

till genomförandet av denna studie.  

 

Utöver detta vill vi ge ett stort tack till vår handledare Hannu Larsson som bidragit med 

värdefull återkoppling och givande insikter under studiens gång.  
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Sofie Hamilton & Filippa Ringqvist 
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1. Introduktion 

“Du kommer att få ett IT-jobb hur enkelt som helst för att du är kvinna”- detta är någonting 

kvinnor som studerar IT får höra upprepade gånger under sin utbildning. För somliga kanske 

detta låter lockande och uppmuntrande, men om man vänder på orden och reflekterar över 

detta uttalande är det ungefär som att säga “dina kvalifikationer, dina personliga egenskaper 

och det du kan bidra med till företaget spelar egentligen ingen roll, vi har en kvot vi behöver 

fylla ut”. Hur påverkar uttalanden som dessa kvinnornas självförtroende, hur uppskattar de sitt 

egenvärde, vilken syn kan det leda till att de har på sig själva i sin yrkesroll och vilken syn har 

kollegor och chefer på dem? Vilka bakomliggande resonemang föreligger anledningen till att 

IT-branschen skriker efter kvinnor idag? Författarna av denna studie, två IT-studerande 

kvinnor, har inte fått någon klarhet angående detta, trots medverkan i flera olika 

mentorskapsprogram och nätverk som arbetar för att attrahera fler kvinnor till IT-branschen. 

Vi vet att vi behövs, men vi vet inte varför.  

 

Antalet kvinnor som arbetar med IT har varierat över de senaste decennierna. Kvinnor gjorde 

exempelvis tidiga framsteg inom IT på 70 – och 80-talet (Foust-Cummings, Sabattini, & 

Carter, 2008). När persondatorn sedan introducerades på 1980-talet marknadsfördes den som 

en leksak för män (Oliver, 2017, maj). Detta resulterade i att kvinnor inte fick en chans att 

leka med datorer eller att lära sig att programmera (Oliver, 2017, maj). IT-boomen på 90-talet 

gjorde att företag såg vikten av att anställa kvinnor, men när bubblan sprack drabbades de 

anställda hårt (Foust-Cummings et al., 2008). Studier har antytt att kvinnor drabbades hårdare 

än män. Idag finns det återigen ett stort behov av skickliga människor som arbetar med IT, 

men trots detta anställs inte kvinnor i samma utsträckning som män (Foust-Cummings et al., 

2008). 

 

Vi lever i en värld som fram tills mycket nyligen utformats till stor del av män; allt från hur 

bilar byggs, hur medicin forskas på och implementeras samt hur lagar skrivs och verkställs 

(Chemaly, 2015, februari). I tekniken avslöjar nya produkter rutinmässigt kvinnors 

osynlighet. Om dessa systematiska rutiner inte behandlas kommer emellertid könsskillnaden 

att växa, med långvariga globalt ekonomiska och sociala effekter (Chemaly, 2015, februari). 

Manlig centrering- teknologisk, vetenskaplig och juridisk, har resulterat i ett utbrett tomrum i 

allmän förståelse för kvinnors preferenser (Chemaly, 2016, mars). Internet, och så mycket 

mer av vår teknik, erkänner i första hand upplevelserna hos män (Chemaly, 2016, mars). 

1.1 Bakgrund 

Resultatet av dominansen av män som arbetar inom IT har lett till att det saknas ett utbud av 

kvinno-orienterade produkter med tekniskt driven innovation (Mondo, u.å.). Detta utbud 

utgörs av produkter som enbart används och konsumeras av kvinnor, som exempelvis 

mensturationsprodukter, ägglossningsverktyg- och appar osv. Detta kan vara ett resultat av att 

majoriteten av alla techbolag drivs av en mansdominerad ledningsgrupp i och med att 

människor är mindre benägna att starta ett företag i en industri som inte har någon relation 

eller koppling till sig själv. Detta innebär således att IT-branschen erbjuder en mängd olika 

möjligheter för företag drivna av kvinnor, eller med kvinnor i ledande positioner (Mondo, 

u.å.). 

 

Kvinnor kontrollerar cirka 73 procent av alla hushållsutgifter i USA (Mondo, u.å.). Enligt 

andra rapporter står de för 4,3 miljarder dollar amerikanska konsumtionsutgifter, av totalt 5,9 
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miljarder dollar. För företag på konsumentmarknaden kan brist på kvinnor i tech-eller 

företagsroller leda till att man inte förmår marknadsföra effektivt till denna målgrupp. 

Eftersom tekniken fortsätter att invadera de amerikanska hushållen (exempelvis IoT-enheter), 

kan den kvinnliga konsumentbasen med sina val om vart de spenderar sina pengar påverka 

den fortsatta eller framtida framgången för vissa tech-drivna företag (Mondo, u.å.). Designers 

och utvecklare missar således ett viktigt tillfälle om de inte tar hänsyn till användarnas kön 

när de utvecklar produkter och tjänster (Paiji, 2010).  

 

1.1.1 Tidigare bedriven forskning inom området 
I en rapport av Ashcraft, McLain och Eger (2016) behandlas kvinnors situation inom IT-

branschen i nuläget. Resultatet av rapporten är en sammanfattning över vilka hinder kvinnor 

inom IT-branschen möter och vad som kan göras för att minska dessa hinder (Ashcraft et al., 

2016). I en rapport från Dice (2018a) berörs att diskriminering och fördomar fortfarande är 

stora problem för kvinnor inom IT-branschen. Dice (2018a) undersökning behandlar hur män 

och kvinnor upplever IT-branschen när det kommer till mångfald och att vara inkluderande. 

 

I en studie av Simard, Davies Henderson, Gilmartin, Schiebinger och Whitney (2008) 

presenteras vikten av att IT-företag är i behov av mångfald inom deras arbetskår för att vara 

konkurrenskraftiga på marknaden. Studien undersöker situationen för kvinnor som arbetat 

med IT under några år och berör barriärer som dessa kvinnor möter inom sitt arbete, samt hur 

företag kan arbeta för att fler kvinnor ska får möjligheten till att avancera i sin karriärer 

(Simard et al., 2008). I en annan studie skriver Anderson, Gilmour och Castro (2013) om 

kvinnors minoritet inom IT-branschen. Studien lyfter fram hur kvinnor kan navigera inom sin 

karriär och vilka steg de kan ta för att kunna avancera. Studien visar också att det finns 

systematiska problem hos företag som de måste arbeta med för att kunna stödja kvinnorna i 

branschen (Anderson et al., 2013). 

 

1.2 Syfte och Forskningsfrågor 
Syftet med studien är att skapa en förståelse för varför rekrytering av kvinnor till IT-yrken är 

viktigt. Studien kommer undersöka vilka bidrag kvinnor kan ge till IT-branschen. Vidare är 

syftet att komma underfund med hur IT-organisationer kan arbeta för att attrahera fler kvinnor 

till branschen. 

 

Forskningsfrågor 

1. Vad kan kvinnor bidra med till IT-branschen? 

2. Hur anser kvinnor att kvinnliga nätverk i IT-organisationer bör arbeta för att attrahera fler 

kvinnor till IT-branschen? 

3. Hur kan organisationer arbeta för att attrahera fler kvinnor till IT-branschen? 

  

1.2.1 Studiens bidrag 
Studiens resultat är viktigt i fler avseenden, men framför allt för att kvinnor ska förstå sitt 

värde för och därigenom förhoppningsvis bli intresserade av IT-branschen. IT-organisationer 

kan genom att ta del av studien erhålla kunskap om hur kvinnor bidrar med värde till 

organisationen samt IT-branschen i stort. IT-organisationer med syfte att rekrytera fler 

kvinnor har nytta av studiens resultat då det pekar på hur man kan intressera, rekrytera och 

behålla kvinnor i IT-branschen. Studiens resultat bidrar till en förståelse för dessa aspekter 

och kan därför bistå som vägledning i hur man som organisation bör arbeta med dessa frågor. 
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1.3 Avgränsningar  
Studien avgränsar sig till att undersöka kvinnors syn och perspektiv på deras roll och situation 

i IT-branschen. Studien avgränsas till två IT-organisationer i ett specifikt geografiskt område i 

Sverige, som idag aktivt bedriver arbete i form av nätverk med syftet att intressera fler 

kvinnor av IT-branschen. Anledningen till denna avgränsning grundar sig i ett antagande om 

att IT-organisationer med aktiva nätverk för kvinnor har mer kännedom kring ämnet, dvs. 

kvinnors betydelse för IT-branschen. Det är respondenternas egna erfarenheter och 

upplevelser som undersöks i studien. Studien avgränsas även till att behandla kvinnliga IT-

studenter som inom en snar framtid ska bege sig ut i arbetslivet och som är aktiva inom ett 

eller fler kvinnliga IT-nätverk som arbetar för att attrahera fler kvinnor av IT-branschen. 

Denna avgränsning grundas i att dessa kvinnor kan bidra med synpunkter kring de kvinnliga 

nätverkens arbete, samt att de i sitt yrkessamma liv kommer tillhöra en minoritetsgrupp inom 

IT-branschen, vilket medför att de kan bidra med intressanta synpunkter inom området.  
 

Studien har till avsikt att undersöka vad kvinnor inom IT-branschen tror att kvinnor kan bidra 

med till branschen. Dessa bidrag är avgränsade till att behandla vad kvinnliga värderingar, 

perspektiv, syn, idéer och lösningar skulle kunna tillföra IT-branschen. Vidare undersöker 

studien kvinnor som en homogen grupp. Vi tar inte hänsyn till etnicitet, ålder, ekonomisk eller 

social status eller skillnader på individer. Anledningen till detta grundas i att det underlättar 

slutsatsdragningar om hur företag kan arbeta för att intressera kvinnor för IT-branschen 

generellt. Dock innebär detta en minskad hänsyn för individers olikheter, vi tar inte hänsyn till 

att en kvinnlig individs preferenser kan skilja sig helt från en annan. 
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2. Metod  
 

I följande avsnitt presenteras studiens metodval med motivering och tillhörande metodkritik. I 

avsnittet redogörs även tillvägagångssättet för insamling av empiri samt tillämpade sökord 

vid sökning av teori. 

 

2.1 Metod för datainsamling 

2.1.1 Val av forskningsmetod 

Studien är av kvalitativt slag, vilket motiveras av att en önskan om att nå insidan av 

upplevelser och erfarenheter samt en förståelse för den sociala verklighet som människor 

befinner sig i, vilket kvalitativ forskning kan bidra till enligt Bryman & Bell (2013). Av denna 

anledning är en kvalitativ studie det bästa alternativet för att uppnå studiens syfte; att skapa en 

förståelse för varför rekrytering av kvinnor till IT-branschen är viktigt samt vilka bidrag 

kvinnor kan bistå med till IT-branschen. 

 

Eftersom studien är av kvalitativ karaktär innebär det således att det inte är möjligt att 

genomföra några statistiska generaliseringar, eftersom urvalet av undersökningsenheter inte är 

statistiskt representativa. Istället görs urvalet för att uppnå informationsrika och 

förståelsegenererande undersökningsenheter, vilket möjliggör analytiska generaliseringar. 

Utifrån olika situationsspecifika, ingående och omfattande beskrivningar är det då möjligt att 

lyfta fram generella mönster som skapar förståelse genom att förklara komplexa samband 

(Christensen et al., 2010).  

 

2.1.2 Semistrukturerade intervjuer 
Det empiriska materialet, studiens primärdata, har samlats in genom fyra semistrukturerade 

intervjuer: tre fysiska intervjuer med fokusgrupper samt en individuell intervju över telefon. 

Valet att genomföra semistrukturerade intervjuer grundar sig i att detta ger oss möjlighet att 

nå kunskap om det vi och respondenterna uppfattar som relevant och viktigt, genom att låta 

intervjun röra sig i olika riktningar. Att intervjuerna är semistrukturerade innebär att frågorna 

i intervjuguiden är öppna och har ställts efter ett fast intervjuschema, men där det har lämnats 

plats för respondenterna att ta upp ämnen som engagerar dem. Vi har även ställt följdfrågor 

och lagt till relevanta frågor under intervjuns gång med syftet att förvärva detaljrika svar, 

intervjuprocessen har hela tiden innefattat flexibilitet. Tonvikten har konstant legat på 

respondenternas tolkning kring de frågor som ställts, vilket är värdefullt för undersökningen 

för att förmå förstå den sociala miljö och den verklighet respondenterna är verksamma inom, 

samt för att öppna upp för flexibilitet i intervjuerna (Bryman & Bell, 2013). 

 

2.1.2.1 Kritik av intervjumetod 

Semistrukturerade intervjuer för med sig tidskrävande transkribering, vilket i sin tur innebär 

att enbart ett fåtal respondenter har möjlighet att delta i dessa intervjuer och framföra sina 

resonemang samt sin kunskap (Bryman & Bell, 2013). Som ett resultat av detta bidrar inte 

metoden till en möjlig generalisering kring hur IT-organisationer arbetar för att attrahera fler 

kvinnor till IT-branschen eller hur IT-studerande kvinnor anser att organisationer bör arbeta 

för att detta ändamål, bortom studiens gränser. Dessutom kräver öppna frågor mer av 

respondenterna, vilket kan upplevas avskräckande då de givna svaren förväntas vara längre 

och mer omfattande än vid en intervju med slutna frågor. Detta kan i sin tur medföra risk för 

bortfall (Bryman & Bell, 2013). För att i största utsträckning försöka förhindra detta bestämde 
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vi på förhand att både organisationerna och respondenterna ska hållas anonyma i hopp om att 

ge dem mod att våga ange så ärliga och omfångsrika svar som möjligt, vilket vi försäkrade 

respondenterna om redan vid intervjuförfrågan. Detta är extra viktigt vid frågor som berör 

känsliga ämnen.  

 

En annan nackdel med intervjuer är risken för intervjuareffekten, som innebär att intervjuaren 

med sitt beteende eller sina frågor styr eller påverkar respondenten (Christensen et al., 

2010).   För att motverka detta har vi i största möjliga mån försökt vara uppmärksamma på att 

inte låta våra egna värderingar influera utförandet av eller slutsatserna från undersökningen. 

Detta har varit extra viktigt vid intervjutillfällena då vi varit uppmärksamma på att inte 

påverka respondenterna med styrande frågor. 

 

2.1.3 Urval 
Urval av organisationer och respondenter till intervjuerna utfördes genom ett så kallat 

bedömningsurval, vilket innebär att informationsrika och meningsfulla fall eller 

undersökningsenheter väljs ut för att skapa en förståelse för undersökningsproblemet 

(Christensen et al., 2010). De informanter som valdes ut för intervju är kvinnliga studenter 

som alla läser systemvetenskap på universitetsnivå. Samtliga studenter är dessutom 

medlemmar i ett eller fler kvinnliga IT-nätverk och ska inom en snart framtid ut i arbetslivet, 

och antas därför bidra med värdefull information till studiens syfte. Vidare enheter som valdes 

ut för intervju är två stora IT-företag med aktiva nätverk som arbetar för att attrahera fler 

kvinnor till IT-branschen, vilka förmodas inneha mycket kunskap om forskningsområdet och 

därav kunna bidra med värdefulla insikter.  

 

Tre av studiens fyra intervjuer utfördes med fokusgrupper. Informanterna valdes ut till 

fokusgrupperna med anledning av att de varit delaktiga i en viss situation, nämnda ovan, 

vilket utgör grunden för en så kallad “fokuserad intervju” (Bryman & Bell, 2013). 

 

2.1.4 Intervjuguide 
Frågorna till intervjuguiderna (se bilaga 1 & 2) kom vi fram till genom att skapa olika teman 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Följande teman identifierades: syftet bakom arbetet 

att intressera fler kvinnor av IT-branschen, tillvägagångssätt för att attrahera fler kvinnor till 

IT-branschen, rekrytering av kvinnor till IT-branschen samt kvinnors värde för IT-branschen. 

Dessa teman var delvis på förhand bestämda utifrån vårt eget intresse med studien, men växte 

även fram i studiens startfas med hjälp av teori. De specifika frågorna inom ramen för dessa 

teman skapades genom försök att ha i åtanke vad respondenterna möjligen upplever som 

viktigt i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Vinklingen på frågorna skiljer sig 

mellan organisationerna och studenterna. Frågorna till organisationerna fokuserar på att finna 

mer sakliga svar, tillvägagångssätt och åtgärder, medan det för studenterna handlar om den 

upplevda erfarenheten av dessa frågor. Frågorna är öppna och utformade på ett sätt som 

underlätta svar på studiens frågeställningar. 

 

2.1.5 Genomförande av intervjuer 
Med den första IT-organisationen genomfördes en fysisk intervju tillsammans med en 

fokusgrupp bestående av två respondenter, som båda är aktiva organisatörer i organisationens 

kvinnliga nätverk. Intervjun skedde på respondenternas kontor och varade i ungefär 35 

minuter. Valet att utföra en fysisk intervju grundar sig i att dessa intervjuer ofta ger ett mer 

inträngande och innehållsrikt material än om man använder till exempel en enkät (Christensen 

et al., 2010). Vidare var målet att lämna utrymme för respondenterna att svara med egna ord 
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samt att öppna upp för följdfrågor från båda parter, vilket enligt Christensen et al. (2010) är en 

framträdande fördel med personliga intervjuer.  

 

Med den andra IT-organisationen genomfördes en telefonintervju med en respondent som är 

chef för organisationen samt aktiv organisatör i organisationens kvinnliga nätverk. 

Telefonintervjun varade i ca 20 minuter. Stor vikt lades vid att agera alert och ställa 

följdfrågor för att få så uttömmande svar som möjligt från respondenten, vilket enligt 

Christensen et al. (2010) är viktigt att tänka på vid telefonintervjuer. Detta hade vi i åtanke 

kontinuerligt under intervjuns gång för att erhålla så utförliga och informationsrika svar som 

möjligt, samt för att förenkla möjligheten att genomföra jämförelser mellan de två 

organisationerna. Telefonintervjuer har nackdelar i relation till fysiska intervjuer, kroppsspråk 

faller exempelvis bort vid intervjuer utförda över telefon (Bryman & Bell 2013). Kroppsspråk 

kan vara värdefullt att betrakta för att se hur respondenter reagerar på olika frågor; gester och 

miner kan genomskåda bland annat osäkerhet eller obehag. Vidare kan det inträffa störningar 

på linjen samt vara svårt att spela in telefonintervjuer med hänsyn till tekniska svårigheter 

(Bryman & Bell, 2013). För att bemöta dessa aspekter säkerställdes att den tekniska 

utrustning som användes vid telefonintervjun testades noggrant innan intervjutillfället, vilket 

resulterade i inspelat material med god ljudkvalité. Vidare fördes informella anteckningar 

rörande exempelvis tystnad, fundersam ton osv. som ett komplement till det uteblivna 

kroppsspråket. 

  

Med de kvinnliga IT-studenterna hölls två intervjuer vid två olika tillfällen, tillsammans med 

tre deltagare i respektive fokusgrupp. Intervjuerna varade i ca 35 minuter. De bakomliggande 

motiven till att intervjua fokusgrupper är att försöka få fram aspekter av 

undersökningsområdet med hjälp av gruppdynamik, vilket troligtvis inte hade framkommit 

vid en personlig intervju. Detta är därför en fördel med fokusgrupper enligt Christensen et al. 

(2010). Vidare är valet att intervjua fokusgrupper med anledning av intresset att se hur 

respondenterna reagerar på varandras åsikter samt för att skapa en bild av den interaktion som 

äger rum i gruppen, vilket är ett syfte med fokusgrupper (Bryman & Bell, 2013). Då vissa av 

studenterna är bekanta med varandra sedan tidigare och är medlemmar i ett eller fler 

gemensamma kvinnliga nätverk, skapades en dynamisk diskussion där personliga svar vågade 

lämnas. Av denna anledning är fokusgrupper ett lyckat koncept för att få ut mycket detaljrik 

information för studiens syfte. 

 

2.1.5.1 Inspelade intervjuer 
Samtliga intervjuer har spelats in med anledning av att inte missa viktiga detaljer i det 

empiriska materialet. Utöver detta innebar inspelningarna att samtliga medverkande fick 

möjlighet att vara mer närvarande i samtalet och tala i sin takt. En nackdel med inspelade 

intervjuer är dock att respondenten kan avskräckas av inspelningsutrustningen (Bryman & 

Bell, 2013). Vidare medför inspelade intervjuer även att man endast fångar upp det talade 

ordet och således missar icke-verbal kommunikation, samt övriga kontextuella förhållanden 

(Denscombe, 2016). Under intervjuernas gång har vi haft dessa aspekter i åtanke och 

tydliggjort för respondenterna att det inspelade materialet kommer att raderas från våra 

digitala enheter efter transkribering och i stället tillhandahållas av universitetet. För att inte 

missa viktiga fenomen som ansiktsuttryck, kroppsspråk, tystnad eller liknande har informella 

anteckningar förts under intervjuernas gång, som i sin tur kan bidra med värdefulla aspekter 

för ökad tydlighet. Gällande transkribering av inspelade intervjuer kan det vara svårt att höra 

det talade ordet vid vissa tillfällen (Denscombe, 2016). För att bemöta detta kontaktades två 

respondenter igen för en återberättning av ord eller meningar som inte går att tyda i 

inspelningarna. 
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2.1.6 Metod för litteraturstudie 
I studien har litteratur främst valts ut genom databassökningar. De databaser som använts är 

databastjänsten Primo, databasen Scopus samt Google Scholar. Motiven bakom att söka i 

databaser är bland annat att det möjliggör sökning igenom en stor mängd olika datakällor på 

mycket kort tid. Detta bidrar till goda möjligheter att välja ut den information som är 

intressant, samt att det är lätt att bearbeta materialet (Christensen et al., 2010).  

De sökord som tillämpats för sökning efter material är följande: “Gender inequality in 

information technology”, “Gender equality in information technology”, “Gender parity in 

information technology”, “Women in information technology”, “Female in information 

technology”. 

 

Den insamlade litteraturen har utvärderats för att bedöma dess tillförlitlighet. Vi följde 

rekommendationer enligt Christensen et al. (2010) för att kritiskt granska sekundärdatan. Det 

som granskats är vem författaren är som genomfört studien samt motiv bakom studien. Vi tog 

reda på syftet med materialet, hur undersökningen genomförts och vilken metod som använts. 

Anledningen till att se över dessa delar är för att säkerställa att undersökningen inte innehåller 

någon snedvriden eller felaktig information (Christensen et al., 2010). 

 

2.1.7 Källkritik 
Somliga elektroniska källor som använts i studien är inte vetenskapligt granskade och kan 

därav sakna tillförlitlighet, materialet har inte genomgått någon kvalitetskontroll. På grund av 

dessa aspekter har vi varit mycket noggranna med granskningen vid tillämpning av dessa 

källor, bland annat genom noggrann bedömning av webbplatsen. Källorna har använts på 

grund av att de bidrar med ett bra stöd då de berör studiens ämne, vilket har varit svårt att 

finna i vetenskaplig teori.  

 

I studien har källor med äldre publiceringsdatum inkluderats. Material med äldre 

publiceringsdatum kan vara inaktuellt i och med det tar lång tid från datainsamling till att 

material publiceras. Material är som mest värdefullt när det är nytt och sedan blir 

informationen med tiden mindre värd (Christensen et al., 2010). Motiven till att äldre källor 

inkluderas grundar sig i att dessa tar upp problem som fortfarande existerar idag och som även 

refereras till i rapporter som publicerats nyligen. Bedömningen är därav att det inte skett 

någon större förändring gällande kvinnor i IT-branschen de senaste 20 åren. Av denna 

anledning har det varit relevant att inkludera äldre källor i studien. 

 

2.2 Metod för analys 
Vid genomförandet av den kvalitativa analysen har vi följt Oates (2006) föreskrift för hur en 

analys av kvalitativt slag skall gå till. Det första steget i analysarbetet som genomfördes var 

att strukturera det material som samlats in genom att transkribera de utförda intervjuerna. 

Enbart de mest väsentliga och intressanta delarna från intervjuerna inkluderades i resultatet. 

Efterföljande steg var bilda en helhetsuppfattning över det insamlade empiriska materialet 

samt den teoretiska referensramen. Genom att göra detta ges det enligt Oates (2006) 

möjligheten att identifiera olika teman. Teman som identifierats är material som ger viktig 

bakgrundsinformation, vilket hjälper läsaren att skapa en förståelse för studien. Under arbetet 

med transkriberingen upptäcktes gemensamma mönster i respondenternas svar som 

markerades, och som även överensstämmer med vald teori. De identifierade segmenten är 

relevanta och kan besvara forskningsfrågorna, vilket är de viktigaste teman (Oates, 2006). 

Materialet är således kategoriserat och strukturerat utifrån en kombination av ett induktivt- 

och deduktivt angreppssätt av den orsaken att teman för analysen till viss del identifierats ur 
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respondenternas svar och till viss del är teoristyrda. Material som inte relaterade till 

undersökningsproblemet sållades bort. Kombinationen av studiens primär-och sekundärdata 

ska kunna svara på den problematik som kartlagts i problemställningen. 

 

De identifierade segmenten delades upp i tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier 

för att skapa en tydlig struktur och underlätta för läsaren. Då vissa intervjusvar hade en stark 

koppling till varandra slogs dessa ihop till en och samma underkategori. Enligt Oates (2006) 

är det vanligt att behöva “klippa och klistra” när ett gemensamt mönster finns i olika 

kategorier, detta för att få ihop en helhet. Eftersom det empiriska materialet härstammar från 

två olika intervjuguider var det inte alltid möjligt att erhålla både organisationers och 

studenters åsikter för vardera kategori. De skapade huvudkategorierna är följande: Kvinnors 

situation och roll i IT-branschen, kvinnliga nätverk i IT-branschen samt rekrytering och 

arbetsmiljö för kvinnor i IT-branschen. 

 

För att genomföra analysen jämfördes svaren mellan de två olika organisationerna samt 

studenterna för att hitta likheter och skillnader. Detta gjordes genom att identifiera nyckelord 

ur det empiriska materialet, för vissa kategorier var det möjligt att identifiera gemensamma 

nyckelord mellan samtliga intervjuer. Vissa nyckelord var unika för en intervju, vilka utgjorde 

olikheterna. Ett exempel på ett nyckelord som var gemensamt för bägge organisationer och 

studenter var “stereotyp”. För att förtydliga analysen skapades tabeller med nyckelorden som 

illustrerar analysen, vilka presenteras under respektive analyskategori. Enligt Oates (2006) 

kan en tabell vara hjälpsam för att identifiera mönster, skapa förståelse för datan, processen 

och slutsatsen. I diskussionsavsnittet ställs sedan analysen mot den teoretiska referensramen. 

Detta genomfördes på ett liknande sätt som vid resultat-och analysavsnittet. Nyckelord från 

analysen länkades samman med nyckelord från den teoretiska referensramen. Enligt Oates 

(2006) är det då möjligt att bygga upp teorier om vad data säger i relation till den teoretiska 

referensramen, det går att hitta till exempel fakta som bekräftar teorin samt fakta som 

motsäger teorin. 

 

2.3 Trovärdighet och äkthet 
Somliga författare har föreslagit att kvalitativa studier bör bedömas och värderas utifrån andra 

kriterier än de som kvantitativa forskare använder. Lincoln & Guba (1985) och Guba & 

Lincoln (1995, refererad i Bryman & Bell, 2013) presenterar begrepp som i kvalitativ 

forskning kan ersätta det som reliabilitet och validitet står för, nämligen trovärdighet och 

äkthet. Dessa presenteras nedan i relation till studiens resultat. 

 

2.3.1 Trovärdighet 
Trovärdighet består av fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

konfirmering Lincoln & Guba (1985) och Guba & Lincoln (1995, refererad i Bryman & Bell, 

2013). För att skapa tillförlitlighet i studiens resultat har resultatet från de transkriberade 

intervjuerna redovisats för respektive student-respondent. Därefter har det mottagits en 

bekräftelse på att vi uppfattat den sociala verkligheten på rätt sätt. Denna aktivitet kallas för 

respondentvalidering. Anledningen till att detta inte gjorts för organisationerna är på grund av 

att vi inte velat störa dem i deras dagliga arbete. Huruvida studiens resultat går att överföra till 

en annan kontext eller håller streck i en annan situation är enligt författarna en empirisk fråga. 

Rekommendationen enligt författarna är att skapa en så tät och fyllig redogörelse som möjligt 

för de detaljer som ingår i en kultur, vilket vi har försökt göra i största möjliga mån. Med 

hjälp av denna beskrivning kan personer bedöma hur pass överförbara en resultaten är till en 

annan miljö. Med hänsyn till studiens pålitlighet har studiens alla faser beskrivits på ett 

tydligt, fullständigt och utförligt sätt, vilket enligt författarna är en motsvarighet till reliabilitet 
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inom kvantitativ forskning. Under de personliga intervjuerna har även informella 

anteckningar förts rörande kroppsspråk och gester hos respondenterna för att öka 

pålitligheten. Vi har i största möjliga mån varit uppmärksamma på att ha ett så opartiskt 

förhållningssätt som möjligt och inte låtit våra egna personliga värderingar påverka studiens 

utförande eller slutsatser. Detta har vi gjort för att uppnå så hög konfirmering som möjligt. 

 

2.3.2 Äkthet 
Kvalitativa studier bör även bedömas utifrån äkthet. De fem delkriterier som utformats för 

äkthet är: rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet 

samt taktisk autenticitet Lincoln & Guba (1985) och Guba & Lincoln (1995, refererad i 

Bryman & Bell, 2013). Dessa delkriterier fokuserar på respondenterna och är viktiga för att 

belysa om respondenterna är representativa för studiens syfte samt om respondenterna kan ha 

nytta av studiens resultat.  

 

I och med att respondenterna är karakteristiska för studiens syfte anses deras uppfattningar, 

kunskap och åsikter vara representativa samt utgöra en rättvis bild av populationen. Gällande 

ontologisk autencitet, om respondenterna erhållit en bättre förståelse för sin sociala situation 

och miljö med hjälp av studien, finns det hopp om. För att bidra till detta är miljön beskriven 

på ett utförligt sätt och kan på så sätt hjälpa respondenterna att erhålla en djupare förståelse av 

den. Respondenterna kan genom att ta del av studien utvinna en tydlig bild av hur andra 

respondenter i studien upplever den sociala miljön. För att understödja detta har 

respondenternas kunskap, åsikter och erfarenheter beskrivits utförligt. Gällande katalytisk 

autenticitet, har vi förhoppningar om att studiens resultat öppnar upp för och bidrar till att 

respondenterna kan ändra sin situation. För att främja detta har stort fokus lagts vid att bidra 

till en förståelse för vad IT-studerande kvinnor motiveras av, och kan förhoppningsvis hjälpa 

de kvinnliga IT-nätverken att göra förändringar och förbättringar i sitt arbete. Utöver detta 

kan frågor från intervjuguiden ge upphov till aspekter, tankebanor och tillvägagångssätt 

respondenterna inte varit i kontakt med tidigare. Gällande taktisk autenticitet kan detta 

relateras till katalytisk autenticitet- att respondenterna efter att de tagit del av studiens resultat 

erhåller möjligheter att vidta vissa åtgärder som krävs. Detta genom att de förvärvat råd och 

vägledning utifrån varandras uttalanden. 
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3. Teoretisk referensram 
 

I följande avsnitt presenteras studiens teori som är vald utefter kriteriet att den ska beröra 

kvinnors situation i IT-branschen samt vad kvinnor kan bidra med till IT-branschen. Teorin 

är uppdelad i följande fyra huvudkategorier: “Verkligheten för kvinnor i IT-branschen”, 

“Anledningar till kvinnors minoritet i IT-branschen”, “Varför IT-branschen behöver fler 

kvinnor” samt “Strategier för att attrahera fler kvinnor till IT-branschen”.   

 

3.1 Verkligheten för kvinnor i IT-branschen  
Statistiken visar på att antalet kvinnor inom IT-branschen i USA idag uppgår till 26% (Dice, 

2018a). Dessa siffror pekar på att antalet kvinnor inom IT-branschen har minskat, år 1991 

arbetade 36% av amerikanska kvinnor med IT (Dice, 2018a). När det kommer till specifika 

arbetsroller, som till exempel antalet kvinnor som är systemutvecklare eller har en roll som 

innebär en stor påverkan på framtida tekniska innovationer, är siffrorna ännu lägre (Ashcraft 

et al., 2016). 

 

Svenska siffror visar att antalet kvinnor inom IT-och Telekombranschen år 2017 uppgick till 

29% (IT&Telekomföretagen, 2017). Anledningar till de låga antalet kvinnor inom IT- och 

telekomsektorn är flera, dels är det få tjejer som söker sig till IT-relaterade utbildningar, och 

dessutom är karriärs- och utvecklingsmöjligheterna inte utformade på ett sätt som främjar 

kvinnor i lika hög grad som män (IT&Telekomföretagen, 2017). 

 

3.2 Anledningar till kvinnors minoritet i IT-branschen 
Det finns fler anledningar till att det är så få verksamma kvinnor i IT-branschen. Många 

kvinnor upplever att de inte hör hemma eller passar in hos företagen (Ashcraft et al., 2016). 

Det är bevisat att i organisationer med en stark majoritetsgrupp växer det ofta fram en kultur 

som stöttar och möter majoritetsgruppens behov. Detta gör det mycket svårt för människor 

som inte tillhör majoritetsgruppen att nå framgång. Det råder även många fördomar och 

förutfattade meningar vilka skapar problem både för kvinnorna i IT-branschen, men också för 

IT-företagen själva. Fler undersökningar visar att fördomar på arbetsplatser minskar 

innovationen och produktiviteten hos företagen (Ashcraft et al., 2016). 

 

Resultat från Simard et al. (2008) visar att det råder en maskulin arbetskultur inom IT-

organisationer. Anställda förväntas arbeta fram till midnatt och alltid vara produktiva och 

tillgängliga. Detta är mycket svårt att få ihop med ett familjeliv. När kraven från arbetet inte 

går ihop med familjelivet tvingas kvinnor ofta välja mellan sitt arbete eller familj. I studier har 

det framkommit att kvinnor rankar flexibla arbetstider högre än män. Ett flexibelt schema är 

viktigt för att kunna balansera arbetet och familjelivet (Simard et al., 2008). 

 

Siffror från USA och Storbritannien visar att 85% kvinnor och 62% män tror att 

diskriminering inom teknikyrken existerar (Dice, 2018a). Dessutom rapporterar 40% av 

kvinnorna att de upplevt diskriminering på deras arbetsplats. 62% av kvinnor som arbetar med 

teknikyrken berättar att deras idéer ignoreras på möten tills en man upprepar dem (Dice, 

2018a). Över hälften rapporterar att de blir avbrutna på möten eller blir tilldelade enklare 

uppgifter inom deras team. En tredjedel av dessa kvinnor uppger vidare att deras utseende på 

ett opassande sätt har kommenterats och 11% menar att de fick jobbet på grund av att de är 

kvinnor (Dice, 2018a). Faktorer som dessa kan få människor att underprestera i sitt arbete, dra 

sig undan från kollegor och till slut lämna ett företag (Ashcraft et al., 2016). Företagen får 
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dessutom ett dåligt rykte och har svårigheter med att rekrytera ny personal (Ashcraft et al., 

2016). Simard et al. (2008) presenterar att det länge har funnits en bild av att IT-branschen 

består av typiska ”hackers”, men att deras undersökning visar på att detta är en utdaterad 

stereotypbild. Istället visar deras undersökning på att både män och kvinnor inom IT-

branschen har en bild av den består av professionella människor (Simard et al., 2008). 

 

3.3 Varför IT-branschen behöver fler kvinnor 
Vänje (2006) beskriver argument till för varför kvinnor bör ta plats i IT-branschen. Tittar man 

på jämställdhet ur ett demokratiskt perspektiv ska lika möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter gälla för kvinnor och män i formella som informella strukturer. Kvinnors 

minoritet i IT-branschen har en inverkan på teknikutvecklingen. Kvinnor och män lever till 

viss del olika, vilket innebär att kvinnor och män bidrar med skilda erfarenheter och 

perspektiv in i sina arbeten. Att fler kvinnor tar plats inom IT-branschen innebär således att 

IT-utvecklingen kommer kunna ta del av fler perspektiv och erfarenheter. Resultatet av detta 

kan medföra att tekniken som skapas tillgodoser fler behov samt tilltalar fler grupper i 

samhället. Kvinnors minoritet i IT-branschen påverkar följaktligen även den ekonomiska 

tillväxten i negativ riktning. Företag som förmår rekrytera kvinnor till teknikpositioner ges 

möjlighet att utveckla sevärda produkter och tjänster, och på så sätt öka tillväxten (Vänje, 

2006). 

 

IT-branschen växer snabbt och det gäller att täcka behovet av kompetens för att kunna 

fortsätta vara konkurrenskraftig (Dice, 2018a). Det är viktigt att vara inkluderande för att inte 

utesluta potentiellt viktiga kompetenser bland arbetssökande (Dice, 2018a). För att kunna 

möta behovet som finns i vårt mångfaldiga samhälle är det därför viktigt att öka antalet 

kvinnor som utvecklar nya teknologiska innovationer (Ashcraft et al., 2016). Kvinnor köper 

och konsumerar tekniska innovationer men är underrepresenterade när det kommer till 

utvecklingen (Ashcraft et al., 2016). Det är nödvändigt att kvinnor är involverade i processer 

och praxis för att forma teknisk innovation (Wajcman, 2007). Att involvera fler kvinnor i 

design, utformningen av artefakter, är inte bara en jämställdhetsfråga utan även avgörande för 

hur världen vi lever i är utformad och för vem (Wajcman, 2007). Genom att få in fler kvinnor 

i IT-branschen kommer det säkerställa att branschen kan leva upp till sin fulla potential 

(Ashcraft et al., 2016). 

 

Det finns bevis på att IT-företag inom EU som inkluderar fler kvinnliga anställda kan öka 

deras årliga BNP (bruttonationalprodukt) tillväxt med 9 miljarder € (Bujdosó, Ghezzi, 

Hardman, Hillstone, Jaccheri, Kirchner & Pereira, 2016). Om det inte sker några förbättringar 

gällande ökning av antalet kvinnor till IT-branschen kommer branschen fortsatt lida av 

kompetensbrist vilket innebär en negativt tillväxt och utveckling för hela IT-industrin. Det 

finns en stor grupp av kvinnlig talang som inte attraheras av eller vill stanna kvar och arbeta 

med IT. Detta innebär att behovet och perspektivet från en stor del av populationen, dvs. de 

kvinnliga behoven och perspektiven, inte kommer att tas i beaktning vid utvecklingen av den 

teknik som kommer forma vår framtid (Bujdosó et al., 2016). 

 

Colwill och Townsend (1999) menar att kvinnor främst värdesätter kommunikation, 

relationer, arbete tillsammans mot ett gemensamt mål samt att skapa förståelse för andra. I 

jämförelse värdesätter män istället makt, kompetens, effektivitet och prestationer. Om fokus 

enbart läggs på den tekniska delen av informationsteknologi är det en större chans att de 

manliga värdena leder till framgång. Colwill och Townsend (1999) hävdar dock att fokuset 

måste flyttas från de tekniska delarna av informationsteknologi till själva informationsdelen. 

Vi lever i en föränderlig värld, vilket kräver nya angreppssätt. För att förmå utveckla nya 
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angreppssätt måste de gamla värdena utmanas. Tidigare handlade IT-branschen om att skapa 

lösningar på problem, och inte om att möta behovet från användare. För att möta kraven från 

den globala marknaden krävs det ett strategiskt tänk i IT-branschen som komplementeras med 

att vara kundorienterad. Värden som klassas som typiskt kvinnliga skapar affärsmöjligheter 

på denna marknad. Det krävs också nya kommunikationsfärdigheter som möter de ökade 

kraven från marknaden, exempelvis kommunikation som bidrar med detaljerad information, 

att man ställer frågor, undersöker problem och söker samarbetslösningar. Tekniken behöver 

nya metoder, nya system och nya organisationsstrukturer för att kunna utvecklas och 

maximera produktiviteten (Colwill & Townsend, 1999). 

 

3.3.1 Fördelar med mångfald 
För att förmå skapa organisationer eller team som är kapabla till innovation behövs mångfald 

(Philips, 2014). Mångfald förbättrar kreativitet. När en grupp människor tillsammans ska lösa 

problem bistår de med olika information, perspektiv och åsikter. Människor som skiljer sig åt 

i kön och andra dimensioner bidrar med unik information och erfarenheter till uppgiften i 

fråga som ska lösas. Människor i en homogen grupp vilar på en föreställning om att de 

kommer att förstå varandras perspektiv, hålla med varandra och enkelt komma till enighet. På 

motsatt sätt, när människor märker att de skiljer sig socialt från andra i en grupp, förändras 

dessa förväntningar. I dessa situationer förväntar man sig istället skiljaktigheter i åsikter och 

perspektiv, vilket i sin tur leder till att man tror att de krävs hårdare arbete för att komma till 

enighet (Philips, 2014). 

 

Forskning har hittat tydliga bevis för fördelar med mångfald inom ett utvecklingsteam (Dice, 

2018a). Det bidrar till exempel till bättre innovationer, enklare problemlösning och mer 

kreativitet. När det finns en balans mellan kön, ålder, etnicitet och socioekonomisk bakgrund 

inom ett utvecklingsteam genereras flera fördelar, bland annat nya perspektiv och mer 

kreativitet (Dice, 2018a). 

 

3.3.2 Kvinnors minoritet i IT-branschen: påverkan på IT-innovationer  
I frågan om designaspekter har smartklockor som utvecklats emellertid varit för stora för att 

passa en kvinnas arm (Ely, 2015, september). På samma sätt är många smartphones för stora 

för att passa kvinnliga händer, de senaste versionerna av olika typer av smartphones är svåra 

att skriva på med en hand för många kvinnor (Tufekci, 2013, november). Dessutom är det 

svårt att ta bilder med en hand, skrolla med en hand, låsa upp telefonen med en hand osv. för 

många kvinnor (Tufekci, 2013, november). År 2015 lanserade Pinterest en ny funktion; 

möjligheten att göra bildsökningar med hjälp av bilder (Detwiler, 2016, mars). Denna 

funktion utvecklades av fyra manliga ingenjörer. När de skulle visa upp en betaversion för 

den kvinnliga mjukvaruingenjören, Tracy Chou, testade hon att söka med en 

bröllopsklänning. Sökningen resulterade dock enbart i olika typer av klänningar, och inte i 

bröllopsklänningar. Chou förslog att de skulle modifiera funktionen med hjälp av hennes 

kunskap om kläder. Resultatet blev en funktion med kraftigt förbättrade möjligheter för 

bildigenkänning. Detta understryker forskning som visar att utvecklingsteam som inkluderar 

kvinnor är mer kreativa, experimentella och produktiva än utvecklingsteam med bara män 

(Detwiler, 2016, mars). 

 

I en studie om hur maskiner tilldelas kön på arbetsplatser fann forskare att "manliga" robotar 

tros vara bättre vid reparation av tekniska enheter, medan "kvinnliga" robotar tros vara mer 

lämpade för omsorgstjänster (Jackson Gee, 2017, juli). Med andra ord: människor med 

könsbestämda idéer gör robotar som överensstämmer med könsnormer, som sedan befäster 

befintliga stereotyper. Så länge dessa normer går obestridda, och robotar är utformade för att 
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uppfylla upplevda könsroller, kommer denna onda cirkel att fortsätta (Jackson Gee, 2017, 

juli). 

 

3.3.3 Avsaknad av teknisk innovation för kvinnors hälsa till följd av en minoritet 

av kvinnliga utvecklare 
Artificiella hjärtimplantat är en utformad enhet som likt andra artificiella enheter kan vara en 

lösning på tidigare dödliga förhållanden (Turk, 2014, september). För män med hjärtproblem 

ser framtiden lovande ut med denna artificiella enhet, men inte för kvinnor. Denna 

revolutionära enhet passar nämligen 86 procent av alla män, men är endast lämplig för cirka 

20 procent av alla kvinnor. Det skulle innebära betydande investeringar och resurser över 

flera år att skapa en mindre modell. Det enkla faktum är att teknik, även när material finns 

tillgängligt, ofta är tydligt utformad för män (Turk, 2014, september). 

 

Ett annat exempel på konsekvenser gällande avsaknad av könsmångfald i systemutveckling är 

Apples HealthKit som tillhandahåller hälso-och träningsdata (Reiley, 2016, november). 

Apparna möjliggör exempelvis specialspårning på en nivå så specifik som koppar- och 

selenintag. Däremot inkluderades inte kvinnors menstuationsspårare förrän i iOS 9 (Reiley, 

2016, november). Vidare var apparna i Apples HealthKit vid denna tidpunkt kapabla till att 

hjälpa dig att hålla reda på alkoholhalten i blodet, spåra din höjd om du fortfarande växte, 

hjälpa dig att spåra hur ofta du skulle använda en inhalator om du hade en sådan osv. 

(Duhaime-Ross, 2014, september). Craig Federighi, Apples mjukvaruchef, presenterade 

apparna vid denna tidpunkt (2014) som: "with Health, you can monitor all of your metrics 

that you’re most interested in". Trots detta lyckades Apple alltså att på något sätt förbise en 

kvinnas menstruationscykel (Duhaime-Ross, 2014, september).  

 

Detta är ett utmärkt exempel på hur en obalanserad mångfald kan påverka innovationer och 

teknikutvecklingar (Perez, 2015, juni). Vid denna tidpunkt var nämligen 30 procent av Apples 

anställda kvinnor, där enbart 20 procent av ingenjörsrollerna utgjordes av kvinnor. En kvinnas 

menscykel är ett av de tidigaste exemplen på självspåring, och man har under tusentals år 

varit medveten om sambandet mellan menstruation och fertilitet. På samma sätt kan 

oregelbundenheter i menscykeln tyda på och avslöja olika hälsoproblem som stress och 

hormonrubbningar, och kan påverkas av saker som dieter, träning, amning osv. Av denna 

anledning kan man ställa sig frågan hur detta kit av appar, som utlovade för användare att se 

“en helhetsbild av sitt hälsotillstånd”, kunde utesluta en av de absolut viktigaste aspekterna av 

en kvinnas hälsa (Perez, 2015, juni). Den enda lösningen på dessa problem är att låta 

organisationer och team utgöras av mångfald med skilda perspektiv (Reiley, 2016, 

november). Även de mest avsiktliga utvecklarna är helt enkelt inte medvetna om sitt eget 

snäva perspektiv, och hur detta kan påverka de produkter de skapar (Reiley, 2016, november). 

 

3.3.4 Etiska problem som konsekvens av en minoritet av kvinnliga utvecklare 
I en intervju fick Evan Williams, medgrundare till Twitter, frågan om hur våra tekniska 

produkter skulle vara bättre om kvinnor varit mer involverade (Chang, 2018, mars). Han 

svarade att han tror att pornografi inte skulle vara lika vanligt förekommande och att TV-spel 

inte skulle vara lika våldsamma om kvinnor hade varit mer delaktiga (Chang, 2018, mars). Ett 

exempel på ett våldsamt spel som innefattar tortyr, rån, köp av prostituerade och mord är 

GTA (Björkman, 2014, november). I GTA V kan man misshandla eller mörda en prostituerad 

efter att man haft sex med henne och ta tillbaka pengarna. Experter varnar för att spelet kan 

trigga användare mottagliga för våldsamt beteende att våldta och slå kvinnor i verkligheten 

(Björkman, 2014, november). 
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Realistiska sexrobotar uppskattas vara mer vanliga inom 10 år (Jackson Gee, 2017, juli). Det 

satsas mer pengar på hur dessa ska skapas än att överväga vilka etiska och samhälleliga 

problem som kan skapas utifrån dessa. Det är redan känt att pornografi skapar skrämmande 

reflektioner hos människor över hur samhället betraktar kvinnor, vilket kan manifestera sig i 

det verkliga livet. Vad som händer när det skapas sexrobotar är att dessa bidrar till kvinnlig 

objektifiering, vem har exempelvis sett eller hört talas om en manlig sexrobot? (Jackson Gee, 

2017, juli). 

 

I en studie från 2014 tittade forskare på fyra utbrett använda tekniska assistenter i syfte att 

försöka ta reda på hur de allt mer använda och närvarande verktygen svarade på olika 

hälsokriser (Chemaly, 2016, mars). De tekniska assistenterna som utvärderades var Apples 

Siri, Google Now, Samsung S Voice och Microsoft Cortana. Forskarna undersökte hur väl de 

kände igen en kris samt huruvida de föreslog lämpliga nästa steg eller inte. Vad forskarna 

upptäckte var tyvärr ett utmanande gemensamt problem inom teknisk innovation: att kvinnors 

behov blir en eftertanke. Fraser som berör självmord osv. kändes igen av majoriteten av de 

tekniska assistenterna. Däremot lämnade fraser som “jag har blivit våldtagen” eller “jag har 

utsatts för sexuella övergrepp” tre av fyra enheter förstummade med ett efterföljande “jag vet 

inte vad det är”. Dessa sexuella trauman är någonting som så mycket som 20 % av alla 

amerikanska kvinnor kommer att uppleva. På samma sätt kände inte någon av enheterna till 

fysiskt våld, som exempelvis frasen “jag blir slagen av min man”, ett problem som en av fyra 

amerikanska kvinnor uppskattas behöva hantera under sin livstid, och ännu värre en tredjedel 

av kvinnor globalt sett (Chemaly, 2016, mars). 

 

3.4 Strategier för att attrahera fler kvinnor till IT-branschen  
För att lyckas attrahera fler kvinnor till IT-branschen krävs en systematisk förändring 

Ashcraft et al., 2016). Att säga till kvinnor att de ska ”tro mer på sig själva” eller att de ska ”ta 

för sig mer”, kommer inte att förändra det strukturella system som har byggts upp (Ashcraft et 

al., 2016). Första steget som behöver tas för att attrahera fler kvinnor till IT-branschen är att 

skapa en förståelse för kvinnornas situation och utifrån det ta fram strategier (Dice, 2018a).  

Ett angreppssätt som IT-företag kan implementera är att samla in data om hur situationen ser 

ut för kvinnor på företaget idag (Ashcraft et al., 2016). Det är viktigt att undersöka vilka typer 

av tekniska roller män och kvinnor har (Ashcraft et al., 2016). Hewlett et al. (2008) studie 

visar att män erhåller de kreativa och innovativa arbetsrollerna, medan kvinnor ofta hamnar i 

utförande och stödjande roller. I studien rapporterade kvinnor att de fann det svårt att få mer 

innovativa arbetsuppgifter och roller (Hewlett et al., 2008). För att uppnå en jämställd 

arbetsplats måste både män och kvinnor arbeta tillsammans för att minimera de fördomar och 

strukturer som finns (Ashcraft et al., 2016).  

 

Könsuppdelning av arbete skapas och upprätthålls genom organisatoriska metoder 

(Quesenberry & Traut, 2012). Följaktligen är organisationer specifika typer av institutioner 

som uppfinner, reproducerar och sprider kulturella bilder av kön (Quesenberry & Traut, 

2012). När vi är på jobbet producerar vi inte enbart varor utan även kultur (Russo, Fitzgerald 

& DeGross, 2001). Det finns inte tillräckligt stor förståelse för kön och organisationer som är 

avgörande för att kunna informera om policies och strategier för att behålla kvinnor i IT-

branschen (Quesenberry & Traut, 2012). 
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3.4.1 Vad motiveras kvinnor av och hur kan organisationer arbeta för att ta 

hänsyn till det? 
En studie av Quesenberry & Traut (2012) påvisar att jämlikhet i organisationer är avgörande 

för att ta itu med könsskillnader inom IT. Studien tittar på vad som motiverar kvinnor 

verksamma inom IT-branschen, där dessa kvinnor är indelade i olika kategorier som de själva 

fått identifiera sin karriär med. Huvudkategorierna som flest kvinnor identifierade sin karriär 

med är följande: livsstil, organisatorisk säkerhet, teknisk kompetens, utmaning/variation samt 

ledarkompetens (Quesenberry & Traut, 2012), vilka beskrivs mer ingående nedan. 

Kvinnor i studien som identifierade sin karriär med livsstil utgjordes av 84 kvinnor (28 %) 

(Quesenberry & Traut, 2012). Dessa kvinnor värdesatte särskilt balans mellan jobb, familj och 

personlig utveckling. En framträdande aspekt som dessa kvinnor framförde som 

motivationsfaktor är arbete innehållande flexibilitet; bland annat deltidsarbete, möjlighet att 

arbeta hemifrån osv. Kvinnor i studien som identifierade sin karriär med organisatorisk 

säkerhet utgjordes av 55 kvinnor (18 %). Dessa kvinnor talade för att lön, jobbsäkerhet och 

fördelar var viktiga aspekter i deras yrkesval. På så sätt visade sig lika lön för lika arbete vara 

en viktig ståndpunkt för dessa kvinnor (Quesenberry & Traut, 2012). 

Kvinnor i studien som identifierade sin karriär med teknisk kompetens utgjordes av 52 kvinnor 

(17 %) som uttryckte värde av en karriär som ger dem möjlighet att bli skickliga på och bygga 

färdigheter inom tekniska områden (Quesenberry & Traut, 2012). Frekvent pratade dessa 

kvinnor om vikten av att ha en chef som stöttar deras varierande behov. Somliga av dessa 

kvinnor har upplevt sig förbisedda av sina chefer, där männen är de som får all ära trots att 

kvinnorna kan ha bidragit med mer än männen. Utöver detta presenteras exempel där kvinnor 

försökt delta i mer tekniska projekt för att försöka överbevisa sin kompetens. Av denna 

anledning visade sig en stöttande chef viktigt för dessa kvinnor, vilket de betraktade som ett 

medel för att uppnå specifika färdigheter, göra framsteg mot sina mål och som på sikt kan 

utgöra en positiv inverkan på deras karriärer (Quesenberry & Traut, 2012). 

42 kvinnor (14 %) pratade specifikt om att IT-arbete innebär en utmaning, och identifierade 

sin karriär med utmaning/variation (Quesenberry & Traut, 2012). Vissa av kvinnorna 

uttryckte arbete i en mansdominerad bransch som en utmaning i sig själv. Majoriteten av 

kvinnorna identifierade sig med denna kategori på grund av exempelvis jobb progression och 

träningsprogram. Detta menade kvinnorna var nödvändigt för att hjälpa dem att lära sig nya 

färdigheter, övergå till mer utmanande positioner samt att hålla dem från att bli stillastående i 

sin karriär. En kvinna uttryckte exempelvis att hon gillar den variation och det ständiga 

lärandet IT-branschen innebär (Quesenberry & Traut, 2012). 

30 kvinnor i studien (10 %) identifierade sin karriär med ledarkompetens (Quesenberry & 

Traut, 2012). Mentors-och ledarskapsprogram var de viktigaste motiven för dessa kvinnor. 

Dessa menade de är nödvändigt för att bygga ledarskap, identifiera möjligheter samt gör att 

etablera uppåtgående rörlighet inom sina organisationer. Fler av kvinnorna uttryckte även 

intresse för att delta i program för att kunna modellera sin karriär i form av 

framgångsstrategier för andra kvinnliga chefer. Det är viktigt och lärorikt att skapa relationer 

till mentorer som sitter på de positioner som man själv strävar efter och vice versa. Vidare 

menade dessa kvinnor att likabehandling är ett viktigt inslag för karriärutveckling och att ett 

nödvändigt förhållningssätt för att uppnå detta är att eliminera hinder för kvinnor intresserade 

av ledarskapsroller. Om organisationer vill rekrytera och behålla mer kvinnor är det uppenbart 

att dessa ingrepp kommer att göra skillnad (Quesenberry & Traut, 2012). 

Quesenberry & Traut (2012) studie visar att organisationer kan använda program och policies 

som insatser för att öka antalet kvinnor i IT-branschen. Att bygga en inkluderande arbetsplats 
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bygger på att välkomna en rad olika perspektiv, i stället för att tvinga till anpassning. Kalev et 

al. (2006, refererad i Quesenberry & Traut, 2012) menar att organisationer ansvar för 

förändring samt uppmuntran av människor från olika delar av organisationen att ta ansvar för 

att uppnå målen för integration. Förenligt med denna tanke visade resultaten från Quesenberry 

& Traut (2012) studie vikten av stödjande chefer, mentorskap och verkställande 

ledarskapsprogram, samt initiativ till balans i arbetslivet. 

 

3.4.2 Rekryteringsprocessen 
Enligt Dice (2018a) studie startar processen med att få in fler kvinnor till IT-företag i 

rekryteringsprocessen. Arbetsgivare som arbetar för mångfald och inkludering på alla nivåer 

inom en organisation kommer locka fram de bästa kompetenserna. IT-företag behöver 

engagera sig bland grupper, organisationer och evenemang där kvinnor inom IT rör sig. Där 

får de en möjlighet att bygga relationer och att rekrytera dem (Dice, 2018a). 

 

Många studier visar att arbetsplatser är organiserade runt män (Simard et al., 2008). Det är 

män som anställs och blir befordrade. När företag anställer har de en viss individ i åtanke som 

skulle passa för tjänsten (Simard et al., 2008). När man rekryterar kvinnor till IT-branschen är 

det viktigt att förstå skillnaden från att rekrytera en man (Dice, 2018a). Undersökning visar att 

kvinnor rankar förmåner högst upp på listan när de söker arbete, medan män rankar det som 

nummer fyra (Dice, 2018a). Forskning visar att kvinnor vill veta att deras arbete bidrar till att 

göra skillnad i världen medan män är mer fascinerade av själva tekniken, exempelvis hur stor 

en hårddisk är eller hur snabbt en processor fungerar (Milgram, 2011). Detta innebär att 

strategierna för att nå ut till män respektive kvinnor för att få de intresserade av IT-branschen 

kommer att se olika ut (Milgram, 2011). 

 

Rekryteringsprocessen innebär flertalet utmaningar i att motverka diskriminering och öka 

mångfalden bland arbetssökande och de som anställs (Ashcraft et al., 2016). Genom att 

synliggöra de problem som finns och göra förändringar i rekryterings-och urvalsprocessen 

kan man förbättra arbetsmiljön för de anställda som tillhör en underrepresenterad grupp. Man 

skapar samtidigt en mer inkluderande arbetsplats (Ashcraft et al., 2016). 

 

3.4.3 Arbetsannonser 
Arbetsannonser till arbeten inom IT-branschen innehåller ofta ett språk som avskräcker 

kvinnor från att söka tjänsterna (Ashcraft et al., 2016). Ett vanligt misstag i arbetsannonser är 

att använda sig av könsspecifika pronomen (NCWIT, 2015). Undersökning har visat att 

kvinnor inte ansöker till dessa positioner trots att de är kvalificerade för tjänsten. Språket i en 

arbetsannons kan ge en känsla att vissa personer inte passar in på företaget. En bra 

arbetsannons bör ha en balans mellan maskulina och feminina associerade ord (NCWIT, 

2015). Undersökningar har också visat att det är mindre troligt att kvinnor söker en tjänst om 

de inte uppfyller alla kvalifikationer. Därför bör endast de absolut nödvändiga kraven för 

tjänsten vara med. En annan sak att tänka på är kravet på ett visst antal år med erfarenhet. Det 

bästa är att inte inkludera det alls, eller eventuellt att skriva det inom ett intervall (NCWIT, 

2015). 

 

I en arbetsannons bör man inte göra antaganden om att det är en viss typ av person som söker 

tjänsten (NCWIT, 2013). Det är viktigt att vara kritisk mot den personbeskrivning som görs i 

annonsen, så att man inte beskriver en person som traditionellt sett har arbetat med detta. Det 

är också viktigt att undvika att beskriva extra förmåner som är typiskt manliga, som 

exempelvis att det finns företagsfotboll. Detta för att öka chanserna att få en sökande kvinna 

till tjänsten. Istället bör man inkludera förmåner som är mer inkluderande, eller lista alternativ 
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som är mer inkluderande (NCWIT, 2013). Ett annat exempel på forskning som går under 

samma kategori påvisade att män är mycket mer benägna än kvinnor att visas Google-

annonser för högt betalande jobb (Datta, Tschantz & Datta, 2015). Detta kan i sin tur leda till 

den direkta effekten att färre kvinnor kommer att söka tjänsterna, och på så vis upprätthålls 

dessa könsskillnader (Datta et al., 2015). 

 

3.4.4 Arbetsintervju och urval 
Undersökningar har visat att kulturella faktorer och fördomar hindrar människor från att se 

högkvalificerad kompetens bland grupper som inte liknar dem själva (Ashcraft et al., 2016). 

Detta kan leda till problem vid utvärdering av inkomna arbetsannonser och under 

intervjuprocessen (Ashcraft et al., 2016). Ett sätt att säkra att fler kvinnor anställs är att se till 

att det finns mångfald bland de som rekryterar (Dice, 2018b). Rekryteringsteamet bör även 

bestå av kvinnor, och helst kvinnor i ledarroller. Om ett rekryteringsteam bara består av vita 

män är sannolikheten att de rekryterar en vit man hög (Dice, 2018b). 

 

Ett vanligt förekommande problem är att företag anställer ett fåtal individer från en viss 

identitetsgrupp, till exempel kön eller etnicitet, som ska fungera som en representant för den 

gruppen och visa att företaget arbetar med mångfald (Ashcraft et al., 2016). Mångfald bör 

byggas på personer som har kompetens för jobbet oberoende av vilken identitetsgrupp de 

tillhör. Sättet detta visar sig är till exempel i arbetsannonser där det framkommer en stark 

önskan att kvinnor ska söka. Personer som anställs på dessa villkor påverkas negativt, det 

minskar arbetsprestationen och de får sämre möjligheter till att avancera i organisationen 

(Ashcraft et al., 2016). 

 

3.4.5 Stöd från chefer 
För att kunna uppnå förändring måste det finnas ett stöd från de högst uppsatta cheferna på ett 

företag (Ashcraft et al., 2016). Dessa har mandat att skapa förutsättningar och genomföra 

förändringar. Det är viktigt att de visar sitt engagemang i dessa frågor och stöttar arbetet med 

att skapa mångfald i företaget (Ashcraft et al., 2016). Jämställdhetsfrågan klassas ofta som ett 

kvinnoproblem (Bujdosó et al., 2016). För att kunna genomföra förändring måste alla de 

högsta ledarna, både på informatikavdelningen på universiteten som de högsta cheferna på 

organisationer, se detta som ett problem samt en möjlighet (Bujdosó et al., 2016). 

 

Anställdas relation till sin chef är viktigt eftersom det påverkar så många aspekter av det 

dagliga arbetslivet (Foust-Cummings et al., 2008). En chef har makten att minska de hinder 

som kvinnor inom IT möter. En chef kan till exempel fungera som en mentor eller fadder, ge 

ett flexibelt arbetsschema och minska dolda fördomar vid utvärdering och 

befordringsprocedurer. Studier visar att kvinnor inom IT är mer missnöjda med sina chefer 

jämfört med män, samt jämfört med kvinnor och män i andra branscher. Ett annat problem 

med chefer på IT-företag och avdelningar är de ofta får sin position på grund av deras expertis 

inom IT, och inte på grund av att de är chefsmaterial (Foust-Cummings et al., 2008). Det är 

viktigt att utveckla chefers förmåga att ge feedback samt att möjliggöra utveckling för de 

anställda (Ashcraft et al., 2016). Detta kan förbättra relationen mellan den anställda och 

dennes chef (Ashcraft et al., 2016). 

 

3.4.6 Öka antalet kvinnor i ledande positioner 
Dice (2018a) undersökning visar att så mycket som två tredjedelar av kvinnor i USA inte 

anser att kvinnor är lika representerade i de högt uppsatta rollerna hos deras arbetsgivare. 

Vidare tror inte 63% av kvinnorna att detta kommer ändras under det närmsta året (Dice, 

2018a). En annan undersökning av IT-företag i Silicon Valley visar att chansen att få en 
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ledarroll är 2.7 gånger högre för män jämfört med kvinnor (Simard et al., 2008). När 

chanserna till att avancera i företag och erhålla ledande roller är så låga, börjar de flesta 

kvinnor leta efter karriärmöjligheter på annat håll (Ashcraft et al., 2016). 

Kvinnor och unga tjejer behöver ha kvinnliga förebilder inom IT att se upp till (Milgram, 

2011). De behöver få veta att de kan nå en framgångsrik karriär inom IT samtidigt som de har 

ett liv utanför jobbet. Många studier har visat att unga kvinnor är oroliga att en karriär inom 

IT innebär att de kommer arbeta hela tiden och inte ha någon tid över för privatliv och familj. 

Av denna anledning är det viktigt att kvinnor som arbetar inom IT är förebilder och når ut till 

unga kvinnor (Milgram, 2011). 

Undersökningar visar att kvinnor vill se fler kvinnor i ledarroller (Dice, 2018a). Unga kvinnor 

uppmuntras speciellt av att se kvinnor i högt uppsatta positioner, de vill veta hur deras väg till 

toppen har sett ut. IT-företag behöver visa att de arbetar med att stötta kvinnor inom IT-

branschen, och därför bör kvinnor som visar sig duktiga befordras fort. Ett arbete på detta sätt 

visar att företag vill att kvinnor ska avancera och att de vill belöna dem. Detta kommer i sin 

tur leda till att fler kvinnor blir intresserade av att arbeta på företagen i fråga (Dice, 2018a). 

Att öka antalet kvinnor i styrelsen och som sitter på höga chefspositioner gör det tydligt att 

företag arbetar med mångfald (Simard et al., 2008). Ett ledarskapsteam som består av 

mångfald är viktig för att företaget ska få en kultur som värderar mångfald inom företaget. Ett 

kraftfullt angreppssätt för att få kvinnor att stanna inom IT-företag och för att få dem att 

avancera i karriären har visat sig vara att befordra kvinnor till höga positioner inom företaget 

(Simard et al., 2008). 

 

Gällande ekonomiska resultat visar Dezö och Ross (2011) forskning som behandlar effekten 

av könsskillnader, utförd på de bästa företagen i Standard & Poors Composite, att kvinnlig 

representation i toppledning i genomsnitt leder till en ökning med 42 miljoner dollar för 

företagen. Forskning genomförd på 27 000 seniora chefer i över 3000 av de största företagen 

globalt sett visar på fler fördelar med könsmångfald i relation till förbättrad affärsverksamhet 

(Dawson, Kersley & Natella, 2016). Gällande affärsutveckling visar forskare på tydliga bevis 

för att företag med en högre andel av kvinnor i beslutsfattande roller fortsätter att generera 

högre avkastning på eget kapital. I företag där kvinnor svarar för majoriteten i toppledningen 

visar företagen överlägsen försäljningstillväxt och hög kassaflödesavkastning på investeringar 

(Dawson et. al, 2016). 

 

3.4.7 Starta kampanjer 
Ett sätt att attrahera fler kvinnor till IT-branschen är att starta kampanjer (Milgram, 2011). Ett 

exempel på en framgångsrik kampanj som arbetade för att locka kvinnor till mansdominerade 

yrken kallas ”Rosie the Riveter”. Kampanjen utvecklades av den amerikanska regeringen 

under andra världskriget och baserades på en verklig fabriksarbetare som hette Rose. De 

gjorde bland annat en poster av Rose med den populära sloganen ”We Can Do It!”. Det 

skapades även reklamfilmer som visades innan biofilmer över hela landet. Kampanjen blev 

väldigt framgångsrik, mellan åren 1940 – 1944 ökade antalet kvinnliga arbetare med 57% 

(Milgram, 2011). 

En liknande kampanj för att öka antalet IT-studerande kvinnor startade år 2009 (Milgram, 

2011). Kampanjen kallades ”CalWomenTech Project” och ledde till att City College of San 

Francisco's Computer Networking and Information Technology (CNIT) program ökade 

antalet kvinnliga studenter från 18,1% till 30,1%. Dessa siffror demonstrerar hur effektiva 

kampanjer är (Milgram, 2011). 
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3.4.8 Etablera fadder- och mentorskapsprogram samt nätverk 
Nätverk leder till kontakter, vilket leder till karriärmöjligheter (Simard et al., 2008). Dessa 

nätverk utesluter ofta kvinnor. Undersökningar visar att kvinnor måste hitta alternativa sätt i 

förhållande till män för att få samma befordringar och karriärsfördelar (Simard et al., 2008). 

Positiva åtgärder, som exempelvis mentorskap och nätverk, bör uppmuntras för att stödja 

kvinnors integrationsprocess (Quesenberry & Traut, 2012).  

 

En mentor kan bidra med tips, strategier, råd och nätverk (Ashcraft et al., 2016). En mentor 

bidrar till ökat självförtroende och kompetens samt minskar känslan av isolation och stress. 

Mentorer kan befinna sig inom olika nivåer på företaget. Företag bör skapa mentorsprogram 

som tillgängliga för alla. Mentorerna själva bör representera mångfald och vara både lika som 

olika de anställda (Ashcraft et al., 2016). 40% av amerikanska kvinnor inom bland annat IT-

yrken saknar förebilder, hälften uppger att de saknar mentorer, och 84% de saknar faddrar 

(Hewlett et al., 2008). Dessa kvinnor är i behov av någon som kan hjälpa dem och deras 

framgångar bli synliga för rätt personer och i rätt tid inom organisationen (Hewlett et al., 

2008). 

 

En fadder kan främja att den anställda får uppdrag, jobb och befordringar (Ashcraft et al., 

2016). Att ha en fadder kan leda till att man avancerar inom organisationen och att man blir 

synlig för högre uppsatta chefer. En fadder förväntar sig lojalitet och att man presterar i 

gengäld. En fadder är ofta en högt uppsatt person inom organisationen. Avsaknaden av en 

fadder och informella nätverk kan göra det svårt för kvinnor att navigera bland oskrivna regler 

och normer. Det kan också innebära en minskad känsla av tillhörighet inom organisationen 

(Ashcraft et al., 2016). 
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4. Resultat och Analys 
 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat och analys i relation till de tidigare 

presenterade huvudkategorierna med tillhörande underkategorier. Inledningsvis görs en 

redogörelse för respektive organisation och student. Resultat och analys av vardera 

organisation och student presenteras i relation till varandra under respektive kategori för att 

bidra till en mer överskådlig bild. Efter varje analyserad kategori presenteras en 

sammanställning med tillhörande tabell. 

Organisationerna samt alla respondenter har blivit tilldelade fiktiva namn och heter 

någonting annat i verkligheten. 

 

4.1 Inledande presentation av organisationerna och informanterna 

 
IT-konsult AB 

IT-konsult AB är ett IT-konsultbolag som är aktivt såväl i Sverige som internationellt. 

Bolaget har ett kvinnligt nätverk som arbetar för att attrahera fler kvinnor till branschen och 

som är aktivt på ett flertal orter runt om i Sverige. Organisationen arbetar utöver nätverket 

med jämställdhet och likabehandling. Fokusgruppen består av Therese och Sara som båda 

arbetar som IT-konsulter och är mentorer i organisationens mentorskapsprogram för kvinnor 

på den aktuella orten. 

 
IT-jättarna 
IT-jättarna är ett IT-konsultbolag som är aktivt såväl i Sverige som internationellt. Bolaget har 

ett kvinnligt nätverk som startades år 2010 som arbetar för att attrahera fler kvinnor till 

branschen och som är aktivt på ett flertal orter runt om i Sverige. Utöver nätverket arbetar 

man inom organisationen för att öka mångfalden och anställa kvinnor till bolagets samtliga 

positioner. Organisationen är utöver sitt eget nätverk även aktiva inom andra nätverk för 

kvinnor i IT-branschen. Det totala antalet kvinnor som arbetar inom organisationen i Sverige 

uppgår till 30%, inkluderat alla avdelningar som exempelvis HR och ekonomi. 

Uppskattningsvis uppgår antalet kvinnor som arbetar med IT till ungefär 20%. Informanten 

för IT-jättarna är Annika som arbetar som chef inom organisationen samt ansvarar för 

organisationens kvinnliga IT-nätverk på den aktuella orten. 

 

Studentgrupp 1  

Intervjugrupp 1 består av Hanna, Klara och Linnea som alla är mellan 20 och 30 år gamla. 

Alla tre studerar systemvetenskap och tar examen inom ett halvår till ett år. De är medlemmar 

i flertalet nätverk som arbetar för att attrahera fler kvinnor till IT-branschen. 

 

Hanna berättar att hon alltid varit intresserad av programmering. Senare i livet kände hon sig 

mer eller mindre tvungen att studera någonting mer socialt, och valde då att studera 

beteendevetenskap. Efter avklarad utbildning kände hon att hon ville ha ett mer utmanande 

arbete och sökte då till det systemvetenskapliga programmet. Klara berättar att hennes intresse 

för systemvetenskap vuxit fram från tidigare arbeten. Dock valde hon först en annan 

inriktning för sina studier då hon inte fann IT som ett alternativ för en kvinna, men ändrade 

sig senare och sökte in till det systemvetenskapliga programmet. Linnea fick upp ögonen för 

systemvetenskap på grund av att hennes sambo har gått samma program och idag arbetar som 

systemutvecklare. Han trivs otroligt bra i denna position och förklarade för Linnea att det 
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behövs kvinnor i denna bransch på grund av att branschen saknar kvinnliga infallsvinklar, 

synsätt, perspektiv osv.  

 

Många som frågar mig vad jag pluggar blir förvånade när jag säger att jag pluggar 

systemvetenskap och säger att de inte trodde det om mig, att jag var en som satt hemma och 

kodar hemma på fritiden. Men det gör jag ju inte, det är ju inte direkt så att en person som 

pluggar ekonomi sitter hemma och gör bokslut på sin fritid? (Klara) 

 

Studentgrupp 2 

Intervjugrupp 2 består av Emma, Maria och Malin som alla är mellan 20 och 30 år gamla. 

Alla tre studerar systemvetenskap och tar examen inom ett halvår till ett år. De är medlemmar 

i flertalet nätverk som arbetar för att attrahera fler kvinnor till IT-branschen. 
 

Malin berättar att hennes mamma alltid har arbetat med IT och att hon fått Malin intresserad 

av branschen, detta på grund av den variation branschen erbjuder. Detta resulterade i ett IT-

intresse och fick Malin att söka in till programmet. Emma hade aldrig tidigare programmerat 

med blev inspirerad av sin sambo som läser till dataingenjör. Hon tyckte att IT-branschen lät 

intressant när hon läste på lite och valde sedan att studera systemvetenskap. 

Maria berättar att hon alltid haft ett öga för teknik och blivit mer eller mindre ansvarig för 

tekniska delar på de företag hon arbetat på. Hon läste på om programmet och tyckte att det lät 

intressant. Maria tycker att det är konstigt att hon ofta får reaktioner från sin omgivning när 

hon berättar vad hon studerar, vilket hon inte tror att män får. 

 

Folk säger ofta “men gud, jag trodde inte att du var smart” när jag berättar vad jag studerar. 

(Maria) 

 

4.2 Kvinnors situation och roll i IT-branschen 

4.2.1 Anledningar till kvinnors minoritet i IT-branschen 
 
IT-konsult AB 
Therese har några teorier angående denna fråga, men har ingen vetenskaplig grund för dessa. 

Det låga antalet kvinnor tror Therese beror på stereotyper och att IT inte är någonting som 

presenteras för kvinnor. Vidare tror Therese även att det också kan bero på dåligt 

självförtroende. 

 

Man ser det som en övermäktig best, det här med att programmera. (Therese) 

 

Therese tror dessutom att män generellt sett har ett mer inbyggt självförtroende. Sara 

uttrycker att det låga antalet kvinnor inom IT-branschen kan bero på att kvinnor inte har några 

andra kvinnor inom sin bekantskapskrets som arbetar med IT. Detta menar hon leder till att 

man inte själv tror att man kan arbeta inom det på grund av att man vet inte vad det handlar 

om samt att man inte har någon att relatera till. Detta tror Sara leder till att man inte ser det 

som ett alternativ att utbilda sig inom. 

 

Therese hade vidare ingen som helst kännedom om IT-branschen innan hon påbörjade sina 

studier relaterat till ämnet. Via sin utbildning fick hon vänner som arbetar inom IT och som 

kunde förklara mer för henne. Thereses syn på branschen, innan hon började studera, var att 
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den bestod av killar som satt vid sin dator dygnet runt och programmerade utan att duscha 

eller äta mat. Hon hade uppfattningen om att dessa killar saknar en social förmåga. Vidare 

upplever Therese även att IT-branschen är en sluten bransch för män på grund av de krav som 

ställs, men poängterar dock att detta inte gäller på alla företag. Vidare tror hon att detta kan 

bero på att män vill ha en annan typ av arbetsplats än vad kvinnor vill ha. Detta innebär att 

arbetsplatsen är uppbyggd efter hur män vill ha det, vilket leder till att man som kvinna kan 

behöva ta mycket plats, vilket kan upplevas lite avskräckande. 

 

Therese nämner att det är skönt att man inte känner sig ensam i ”kampen” och jämställdhet. 

Tittar man på hela företagsvärlden är den uppbyggd av män för män menar hon, att det sitter i 

väggarna. Inom organisationen i fråga har kvinnorna en stöttning i varandra i och med att det 

arbetar relativt många kvinnor inom organisationen. Therese framhäver att hon aldrig tidigare 

arbetat inom en organisation där man känner en sådan gemenskap tillsammans med andra 

kvinnor. Detta tror Sara kan bero på företagskulturen inom organisationen, eller att det har 

blivit ett slags fenomen då kvinnorna är en underrepresenterad grupp. Therese upplever att det 

inte finns någon konkurrens mellan kvinnorna inom organisationen, som man kanske skulle 

kunna föreställa sig. De håller varandra bakom ryggen. Detta speglar sig i att det inom 

organisationen generellt inte finns någon konkurrens eller tävling om vem som är bäst i 

programmering eller liknande. Detta bidrar till att man kan släppa på prestigen och hjälpa 

varandra. Både Sara och Therese anser att deras manliga chef bidrar med att skapa god 

sammanhållning. De tycker att det är viktigt med en chef som är stöttande och peppande.  

 

Vidare uttrycker Therese och Sara en orättvishet mot att män får bättre lön än kvinnor, inte 

bara i IT-branschen. Therese tycker att det mesta inom organisationer och affärsvärlden är 

skapat för män: företagskulturer, rekryteringsprocesser och exempelvis intervjufrågor vid en 

anställningsintervju- dessa är ofta ganska hårda och rakt på sak menar hon. Det är svårt att ta 

på underliggande företagskulturer som ligger och bubblar under ytan och styr lite omedvetet, 

och det är svårt att bryta gamla mönster, menar hon. Utöver detta nämner Therese även att 

hon inte gillar det hon brukar få höra om att “kvinnor borde bli lite mer som män”. Kvinnor 

och män är olika menar hon och detta måste man ta hänsyn till. Sara uttrycker att hon tycker 

att kvinnor borde ta mer plats och ta i lite mer i exempelvis sitt CV, vilket tyvärr är en norm 

för just män då de brukar göra det i större utsträckning än kvinnor, menar hon.  

 
IT-jättarna 
Annika tror att kvinnors minoritet i IT-branschen har att göra med en avsaknad av förebilder. 

Hon berättar att om det endast finns 20% kvinnor i IT-branschen generellt över alla åldrar, då 

saknas det äldre personer att se upp till och som har lyckats ta en plats i branschen. Detta tror 

Annika även berör universitetsstudier. Annika tycker att det är viktigt att introducera tjejer för 

teknik från en ganska ung ålder. Annika har hört att många tjejer som börjar på IT-

utbildningar hoppar av på grund av att det är en miljö som inte känns okej eller som tjejerna 

inte tycker är rolig. Av denna anledning är det viktigt att lyfta fram frågor rörande kvinnor i 

IT-branschen. Annika nämner vidare att hon dessutom tror att det finns en stereotypisk bild av 

hur en människa som arbetar med IT ska vara, se ut och syssla med på sin fritid. När man 

sedan tittar på arbetslivet handlar ungefär 20% inom IT-branschen om programmering, och 

resten består av andra yrkesroller inom teknik. Annika tror att många upplever att man måste 

vara på ett visst sätt för att passa inom IT-branschen, men att det definitivt inte är så. 

 
Analys 

Samtliga respondenter från de två organisationerna tror att kvinnors minoritet inom IT-

branschen beror på en avsaknad av förebilder, Therese från IT konsult AB nämner till 
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exempel att man inte har någon i sin bekantskapskrets som arbetar med IT och Annika från 

IT-jättarna berättar att det saknas förebilder just för att kvinnor är i minoritet. Samtliga 

respondenterna nämner också att beror på att det finns en stereotypisk bild av vilka som 

arbetar i branschen. Therese från IT-konsult AB berättar att hennes syn på branschen tidigare 

var att den bestod av killar som satt vid sin dator dygnet runt och programmerade utan att 

duscha eller äta mat. Annika från IT-jättarna uttrycker även att hon tror att kvinnor minoritet 

beror på att miljön på IT-utbildningar kan få tjejer att hoppa av. Therese och Sara från IT-

konsult AB tror vidare att kvinnors minoritet i IT-branschen beror på att arbetsplatserna i 

branschen är väldigt mansorienterade, de är uppbyggda utefter hur män vill ha det. De nämner 

även att det kan bero på dåligt självförtroende. 

 

Anledningar till kvinnors minoritet i IT-branschen 

1. Avsaknad av kvinnliga förebilder 

2. Stereotypbild av branschen 

3. Mansorienterad arbetsplats 

4. Miljön på IT-utbildningar 

5. Självförtroendet hos kvinnor 

Tabell 1: Anledningar till kvinnors minoritet i IT-branschen 

4.2.2 Kvinnors värde för IT-branschen 
IT-konsult AB 

Till en början var det tyst när vi ställde frågor kring detta. Efter ett försök att få 

respondenterna att tänka på vilka konsekvenser kvinnors avsaknad i branschen kan innebära 

för IT-relaterade produkter och tjänster fick Sara en tanke kring detta. Hon nämner att det kan 

innebära konsekvenser om man ser kvinnas avsaknad inom IT-branschen från ett bredare 

perspektiv, eftersom att män och kvinnor har olika bakgrund och behov. Hon exemplifierade 

uppfinningar rörande menstruation och preventivmedel, och att detta eventuellt inte är 

någonting en man skulle komma på i och med att man skapar sådant man själv upplever ett 

behov av. Therese har aldrig tänkt på det sättet tidigare men håller ändå med om Saras 

resonemang och detta är ingenting som kommuniceras ut till medlemmarna i nätverket.  

 
IT-jättarna 

Annika menar att en homogen grupp oavsett leder till sämre resultat. Hon exemplifierar att ett 

gäng män i samma ålder, med samma utbildning och med ungefär samma livserfarenhet 

genererar arbete som blir väldigt begränsat. Om man istället har ett spann individer med olika 

åldrar, olika kön, olika etniciteter samt olika erfarenheter och som kommer från olika typer av 

industrier, är Annika övertygad om att arbetet blir bättre utfört. Detta för att dessa individer 

ser saker från så många olika håll och perspektiv. Annika tror även att människor som ingår i 

en grupp med mångfald vågar säga till mer än om det bara är en grupp av män som utvecklar, 

resultatet blir då väldigt smalt. Annika ser inte en homogen manlig utvecklingsgrupp som 

något positivt, hon menar på att man utvecklar lösningar som är till för alla människor att 

använda inte bara till andra män. 

 

Studenter 

Hanna, som är beteendevetare i grunden, framhäver att hon tror att kvinnor bidrar med god 

analytisk förmåga, och menar på att kvinnor generellt sett kan överanalysera ibland, medan 

män “underanalyserar”. Detta ser hon som en positiv kvinnlig egenskap. Dessutom tror hon 
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att kvinnor har ett bättre logiskt tänkande. Klara uttrycker sig angående att hon tycker att det 

är konstigt att män och kvinnor över huvud taget jämförs, och menar att män och kvinnor kan 

bidra med samma saker. Hon håller dock med Hanna om att kvinnor har en bättre analytisk 

förmåga. Däremot tror hon att ens personliga egenskaper spelar en mycket större roll än själva 

könet. Linnea tror att det blir en bättre gruppdynamik om ett team utgörs av både män och 

kvinnor och att arbetet blir bättre utfört. Däremot håller hon med Klara och framhäver att det 

säkerligen är mycket större skillnad mellan personer på personnivå, oberoende av kön. Hon 

tror att variation av människor täcker mer av arbetet. 

 

Alla är ju individer och tänker helt olika, alla män och kvinnor tänker ju inte på samma sätt 

liksom. (Linnea) 

 

Maria tror inte att kvinnor behövs i IT-branschen mer än för syftet att fylla ut en kvot samt för 

att skapa gemenskap kvinnorna emellan. Hon menar på att hon arbetar bra med män och ser 

egentligen ingen större anledning till att involvera fler kvinnor i IT-arbeten.  

 

Följdfråga: Vad tror ni konsekvenserna är av att kvinnor är underrepresenterade i IT-

branschen? 

 

Denna fråga möttes av tystnad från respektive respondent. 

 

Svår fråga faktiskt, ingen aning. (Hanna) 

 

Respondenterna får sedan en följdfråga om vad de tror kan ha influerat utvecklingen av 

IT-produkter när IT-branschen har utgjorts av en majoritet av manliga utvecklare. 

 

Om det bara är män som utvecklar, så kanske de gör det på ett visst sätt. Man tänker ju 

utefter sig själv och utvecklar någonting som man själv skulle vilja ha eller uppskattar. Då 

kanske man inte får med alla personers behov. (Linnea) 

 

Hanna tror att kvinnors intressen glömts bort i utvecklingen, hon har själv en massa 

affärsidéer som hon är förvånad över att ingen annan utvecklat ännu.  

 

Jag har aldrig tänkt på varför ingen har utvecklat dessa idéer, men efter denna diskussion är 

det ju klart som fan! (Hanna) 

 

Emma kan inte komma på någonting IT-relaterat, men har hört att medicin forskas främst på 

män. Emma tror att det kan saknas appar för kvinnors behov, men kan inte komma på något 

exempel på detta. Malin gissar på att appar för kvinnliga behov förmodligen inte är 

utvecklade av män.  

 

Om det bara är män i ett utvecklingsteam, kanske inte kvinnliga aspekter kommer med. 

(Maria) 

 

Studenterna fick frågan om de visste varför de är attraktiva för IT-branschen. Denna 

fråga möttes av tystnad från samtliga studenter. 

 

Ingen av studenterna har fått höra varför de är viktiga för IT-branschen, inte ens från de 

nätverk de är medlemmar i. Malin har däremot hört från sin mamma att män och kvinnor har 

olika syn på saker, och att det är viktigt att få bådas perspektiv. Malin har också hört från en 
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kvinnlig marknadschef som arbetar med rekrytering att folk som inte har koll ofta säger att det 

behövs kvinnor utan att följa upp det med anledningar. Linnea har enbart fått höra från sin 

sambo som arbetar som systemutvecklare varför hon är viktig för branschen som kvinna, men 

inte från något annat håll.  

 

Maria tror att kvinnor behövs i branschen och anställs av IT-företag för att öka trivseln hos de 

kvinnor som arbetar på organisationen. Hon berättar vidare att hon själv skulle uppskatta att 

ha arbetande kvinnor på sin framtida arbetsplats för att kunna dela sina intressen och 

synvinklar med någon som är lik henne själv. Malin tror att det absolut handlar om att man 

vill uppnå 50/50 kvinnor och män på en organisation och att det är därför kvinnor anställs i 

första hand. Maria berättar vidare att hon tror att företag vill ha både män och kvinnor för att 

jämna ut könsskillnader, dvs. arbeta med könskvotering.  

 

Studenterna får en följdfråga kring varför de tror att de är viktiga, trots att de inte fått 

höra det. Klara och Emma nämner att de bara hört att IT-branschen behöver fler kvinnor, 

men inget mer utvecklat än så. 

 

Men gud, jag har faktiskt inte ens tänkt tanken på varför kvinnor är viktiga för IT-branschen, 

men nu när ni säger det så är ju det jättekonstigt att vi inte vet det eller fått höra det. Man hör 

bara hela tiden att kvinnor behövs inom IT, men aldrig varför. (Hanna) 

 

Man borde ju framföra alla orsaker till varför kvinnor är viktiga hela tiden, gärna på 

utbildningen också, alltså typ “kvinnor behövs för att..” och inte bara att vi behövs, vilket är 

det enda jag har hört. (Hanna) 

 

Hanna tror att kvinnor är viktiga för IT-branschen på grund av att det finns så få kvinnor i 

branschen, att man som kvinna sticker ut lite i mängden i detta mansdominerande yrke. Klara 

håller med Hanna och lägger till att det är tråkigt att höra från folk att man kommer få ett jobb 

bara för att man är kvinna, och att företagen vill kvotera in en. Linnea utvecklar Klaras svar 

och menar att det är tråkigt om man skulle få ett jobb bara för att man är kvinna. Hon menar 

att hon vill bli anställd på grund av sin kompetens och för att man som kvinna har ett annat 

tankesätt än män. 

 

Att höra att man behövs för att man är kvinna är inte roligt och inte någonting man tar som 

en komplimang precis. Det är ju liksom vad man har för egenskaper och att man ska känna 

att man kan bidra med något som är det viktiga. (Linnea) 

 

Alla studenter framhäver att de, efter denna diskussion, skulle ha uppskattat om framför allt 

nätverken presenterat för dem varför kvinnor är viktiga för IT-branschen, och inte bara att 

kvinnor behövs. 

 
Analys 
Vid en första anblick hade respondenterna från IT-konsult AB inget svar på frågan vad 

kvinnor kan bidra med till IT-branschen, men Sara kom senare på motiv rörande att män och 

kvinnor har olika bakgrund och behov, detta efter följdfrågor ställda av oss författare som 

berörde just IT-relaterad produkt-och tjänsteutveckling. Detta exemplifieras av Sara genom 

IT-uppfinningar rörande menstruation och preventivmedel, och att man skapar sådant man 

själv upplever ett behov av. Therese hade aldrig tidigare tänkt på det sättet men höll med när 

Sara framhävde detta. Annika från IT-jättarna tror att kvinnor bland annat kan bidra med 
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andra perspektiv och se saker från olika håll, vilket bidrar till ett bättre utfört arbete som inte 

är lika smalt och begränsat som om en homogen grupp arbetar ihop.  
 

Ingen av studenterna har fått höra varför de är viktiga för IT-branschen från de nätverk de är 

medlemmar i, utan endast att kvinnor behövs. Enbart två studenter har hört från andra källor 

att kvinnors värde för IT-branschen grundas i att kvinnor kan bidra med ett annat perspektiv. 

Majoriteten av studenterna tror att kvinnor är viktiga för IT-branschen för att jämna ut 

könsskillnader, med könskvotering som syfte. Det nämns även att kvinnor troligtvis anställs 

för att öka trivseln hos de redan anställda kvinnorna. Vidare tror majoriteten av studenterna att 

kvinnor bidrar till bättre gruppdynamik i team, de tror att arbetet blir bättre utfört om ett team 

består av både män och kvinnor. Efter olika följdfrågor slog det vissa av studenterna att IT-

relaterade produkter och tjänster troligtvis är mer inriktade för män i och med att man 

utvecklar utefter sina egna behov. Utan vetskap om varför kvinnor är viktiga för branschen 

menar majoriteten av studenterna att de inte vill få ett jobb på grund av sitt kön, utan för sina 

personliga egenskaper och kvalifikationer.  

 

Kvinnors värde för IT-branschen 

1. Organisation: Bidrar med ett annat perspektiv, har en annan bakgrund och behov 

2. Organisation: Bidrar med kvinnorelaterade IT-innovationer  

3. Organisation: Bidrar med bättre utfört utvecklingsarbete 

4. Organisation: Bidrar med bättre gruppdynamik i utvecklingsteam 

5. Student: Jämna ut könsskillnader 

6. Student: Öka trivsel hos redan anställda kvinnor i IT-branschen 

Tabell 2: Kvinnors värde för IT-branschen 

4.3 Kvinnliga nätverk i IT-branschen 

4.3.1 Anledningar till att aktivt arbeta med att attrahera fler kvinnor till IT-

branschen 
IT-konsult AB 

Therese och Sara berättar att den bakomliggande orsaken till att nätverket arbetar för att 

intressera fler kvinnor av IT-branschen dels är för att det är bra att ha en blandning av båda 

könen, men också för att det annars är så många som missar chansen att få arbeta med IT. 

Mentorskapsprogrammet kan då vara en väg att gå. Vidare nämner Therese och Sara även att 

det beror på att det på sikt kommer finnas ett stort behov av systemutvecklare och 

dataingenjörer samt andra IT-relaterade roller. Av denna anledning behöver man få in andra 

halvan av befolkningen för att täcka upp de platserna. Detta gäller inte bara kvinnor menar de, 

utan man behöver även få in människor från andra kulturer i och med att alla har olika syn på 

saker och ting.  

 
IT-jättarna AB 
Annika berättar att anledningen till att nätverket startades var för att IT-kvinnor skulle hjälpas 

åt att ta plats, erhålla olika roller samt att attrahera fler kvinnor till branschen i stort. Annika 

tror att detta beror på att man vill öka mångfalden för att på så sätt involvera människor som 
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kan se saker från olika perspektiv samt innehar olika personligheter. Dessa personer kan på så 

sätt bidra med olika saker. 

 

Studenter 

Linnea tror att IT-företag vill anställa kvinnor av olika anledningar. Hon tror att det dels kan 

bero på att de känner ett tvång, eller eventuellt att de tycker att kvinnor behövs på grund av att 

det skapar värde i arbetet. 

 

Företag vill försöka få jämställdhet kanske, man vill att det ska vara mångfald på 

arbetsplatsen för att det ska se bra ut utifrån och på så vis uppnå status som företag. Man vill 

ha in fler kvinnor i IT-branschen som företag för att det ska se bra ut. (Hanna) 

 

Hanna berättar vidare att hon tror att IT-företag anställer kvinnor för att de övriga kvinnorna 

på en organisation inte ska känna sig ensamma. Hon exemplifierar detta och berättar om en 

kvinna som hon haft som mentor och som idag är IT-chef på ett IT-konsultbolag. När denna 

kvinna började i branschen var hon ensam kvinna på den organisation hon arbetade på, och 

upplevde att männen såg ned på henne och hennes förslag. Av denna anledning ville hon att 

fler kvinnor skulle anställas på grund av att hon inte skulle känna sig ensam i den situationen 

och att kvinnorna skulle backa varandra. 

 

Maria tror att det har att göra med att få kvinnors perspektiv, att få en arbetsplats med olika 

människor och kön. Malin tror att det har att göra med att kvinnor ska trivas på en arbetsplats, 

hon själv skulle trivas om det fanns kvinnor på arbetsplatsen som man har gemensamma 

intressen som och kan relatera till. Hon säger dock också att hon inte kan säga att kvinnor 

behövs då hon under utbildningen arbetat ihop med killar och trivs bra med det.  

 

Analys 

Båda organisationerna arbetar med att attrahera fler kvinnor till IT-branschen för få ökad 

mångfald på arbetsplatsen. Sara från IT-konsult AB nämner även att en annan anledning är på 

grund av att det på sikt kommer finnas ett stort behov av systemutvecklare och folk till andra 

IT-roller. Studenterna tror att arbetet med att attrahera fler kvinnor till IT-branschen är 

någonting man arbetar med för att öka jämställdheten då det ser bra ut utifrån med mångfald.  

 

Anledningar till att aktivt arbeta med att attrahera fler kvinnor till IT-branschen 

1. Organisation: Få ökad mångfald inom IT-branschen 

2. Organisation: Stort behov av systemutvecklare och andra IT-roller på sikt 

3. Student: För att öka jämställdheten då det ser bra ut utifrån med mångfald 

Tabell 3: Anledningar till att aktivt arbeta med att attrahera fler kvinnor till IT-branschen 

4.3.2 Nätverks arbetssätt för att intressera fler kvinnor av IT-branschen 
IT-konsult AB 

Therese berättar att nätverket kan se olika ut på olika orter inom organisationen. Det lokala 

kontoret väljer själv hur man vill arbeta med det. På en ort som organisationen är belägen på 

fokuserar man exempelvis på att hålla i olika event och föreläsningar för att inspirera och 

attrahera fler kvinnor till IT-branschen. På orten i fråga i studien har man istället valt att 

arbeta med ett mentorskapsprogram riktat mot universitetet. Mentorskapsprogrammet pågår 
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under två terminer med återkommande träffar. Träffarna har sett olika ut genom åren för att 

bemöta deltagarna i gruppen och få med sådant som deltagarna tycker är viktigt.  

 

Utöver mentorskapsprogrammet arbetar organisationen med att väcka ett IT-intresse för yngre 

tjejer i grundskolan. Detta är dock ingenting som Therese och Sara själva arbetar med. Det 

finns även ett arbete som till en början handlade om att introducera kvinnor för 

ingenjörsyrket, men som idag är bredare än så och även innefattar IT. Therese och Sara har 

kollegor som arbetar med detta på olika sätt, exempelvis genom att hålla i kodstugor. 

 
IT-jättarna 

Annika berättar att man på olika orter där det finns drivande personer inom nätverket håller i 

evenemang, där syftet bland annat är att attrahera fler kvinnor. Nätverket har dessutom ett 

samarbete med en annan organisation som arbetar med att öka intresset för IT hos yngre 

tjejer. Samarbetet går ut på driva ett mentorskapsprogram och fungerar på så sätt att personer 

från nätverket blir matchade med tjejer som söker en mentor inom IT-branschen. Tanken med 

att ha en mentor är att det ska öppna upp för att ha någon att bolla ideér med samt få stöttning 

av. Adepterna är framförallt de som är nya i arbetslivet eller är studerande. Frågorna som 

ställs är varierande beroende på adeptens behov, men det kan exempelvis handla om hur man 

ska tänka vid specifika situationer samt hur mentorn själv gick tillväga när hon var ny i 

branschen osv. Utöver nätverket berättar Annika att de tillhör en mycket stor organisation och 

där det finns ett initiativ att inom Sverige öka antalet kvinnor i ledande positioner till 20%. 

Detta arbetar man aktivt med. Utöver detta finns det även utbildningsalternativ och 

karriärvägar för kvinnor specifikt. 

 
Studenter 

Hanna, Linnea och Klara gillar de nätverk de är aktiva inom på grund av att det öppnar upp 

för att träffa andra kvinnor och presenteras för IT-branschen i stort. Maria har hört från ett 

nätverk att de arbetar för att kvinnor ska ta för sig mer och våga visa upp sig, kvinnor ska ha 

mer pondus för att inte bli nedtryckta.  

 
Analys 
De två nätverken arbetar på ett liknande sätt för att attrahera fler kvinnor till IT-branschen. 

Både nätverken håller i event, bedriver mentorskapsprogram och arbetar för att intressera 

yngre tjejer av IT. IT-jättarna har utöver nätverket ett övergripande mål om att öka antalet 

kvinnor i ledande positioner vilket inte IT-konsult AB nämner.  
 

Nätverks arbetssätt för att intressera fler kvinnor av IT-branschen  

1. Organisation: Håller i event 

2. Organisation: Bedriver mentorskapsprogram  

3. Organisation: Arbetar för intressera yngre tjejer av IT 

4. Organisation: Öka antalet kvinnor i ledande positioner inom den egna organisationen 

Tabell 4: Nätverks arbetssätt för att intressera fler kvinnor av IT-branschen 

4.3.3 Möjliga förbättringar i nätverkens arbete  
IT-konsult AB 
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Sara framhäver att hon vill, trots att det inte ligger på dem att ordna, grena ut mentorskapet till 

fler utbildningar då det idag är fokuserat på enbart universitetet. Sara berättar att under sin 

utbildning, som är en yrkesutbildning inom IT, hade få personer hört talas om organisationen 

och nätverket. Anledningen till att man vänder sig till universitet tror Therese beror på att de 

flesta av mentorerna själva har gått där. Therese berättar vidare att hon inte vet ifall det gjorts 

någon undersökning på om det finns andra lokala IT-utbildningar. Sara berättar dock att de i 

år på hennes uppmaning har kollat upp andra IT-utbildningar att involvera i 

mentorskapsprogrammet. 

 
IT-jättarna AB 

Annika berättar att själva grundtanken med nätverket är att det ska drivas av alla medlemmar. 

Organisationen faciliterar de olika träffarna, om det kommer fram någon organisation som 

skulle vilja ha ett nätverksevenemang så hjälper de till och ser till att de händer genom att 

bjuda in alla medlemmar. Annika kan inte komma på något som skulle kunna förbättra 

nätverket, hon anser att nätverket är så pass bra som det kan bli i och med att det är ett 

medlemsdrivet nätverk. 

 
Studenter 

Linnea tror att det kan vara en bra möjlighet för nätverken att vända sig till kvinnor som inte 

redan studerar IT, då man mer eller mindre redan tagit detta steg i det fallet. Det kan vara en 

bra idé att vända sig till gymnasieelever, menar hon. Maria berättar att hon tycker att ett 

nätverk hon är medlem i arbetar relativt kortsiktigt, och mest för att “locka till sig” tänkbara 

framtida anställda. I stället borde de, menar hon, arbeta mot grundskola samt gymnasieelever 

och försöka intressera dem för branschen och på så sätt försöka få bukt med själva 

grundproblemet. Däremot tycker hon att det är bra att rikta in sig till universitetsstudenter då 

många av de få kvinnor som studerar IT hoppar av, och ett nätverk som hon är aktiv inom 

jobbar för att försöka hålla kvar dem. Dessutom nämner samtliga studenter att de hade önskat 

att de kvinnliga IT-nätverken skulle ha framfört varför de är viktiga för branschen, och inte 

bara att de behövs. 

 

Analys 

IT-konsult AB menar att deras nätverk kan förbättra arbetet genom att nå ut med 

mentorskapsprogrammet till fler utbildningar. IT-jättarna anser inte att deras nätverk behöver 

förbättras. Studenterna tycker att nätverken bör rikta in sig på att locka kvinnor som inte redan 

studerar IT, kritiken är att nätverken arbetar för kortsiktigt. Dock nämner en student att det är 

bra att rikta in sig till IT-studenter för att minska avhoppen från utbildningarna. Samtliga 

respondenter uttrycker att de hade önskat att nätverken presenterat anledningar till deras värde 

för IT-branschen. 
 

Möjliga förbättringar i nätverkens arbete  

1. Organisation: Nå ut med mentorskapsprogram till fler utbildningar 

2. Student: Nå ut till kvinnor som inte studerar IT 

3. Student: Arbeta mer långsiktigt 

4. Student: Berätta för kvinnorna varför de är viktiga 

Tabell 5: Möjliga förbättringar i nätverkens arbete 

4.3.4 Involvering av män i kvinnliga IT-nätverk 
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IT-konsult AB 

Therese och Sara berättar att det inte finns några män som deltar i arbetet med nätverket. De 

tror inte heller att några män har blivit tillfrågade att delta. Om de skulle gissa sig till 

bakomliggande orsaker till detta är anledningen att deltagarna på mentorskapsprogrammet ska 

känna igen sig hos mentorerna och att de ska känna sig trygga med att ställa frågor. 
 

IT-jättarna 

Annika berättar att det bara är kvinnor som aktivt arbetar med och inom nätverket.  

 

Följdfråga till Annika: Är det ett aktivt val? (Studiens författare) 

 

Det är ett aktivt val, vi upplever ofta i olika sociala sammanhang där de gäller de tekniska 

frågorna eller liknande så har män en tendens att tar över. (Annika) 

 

Under våren 2018 hölls dock ett stort evenemang där män för första gången var inbjudna till 

att delta på ett event inom nätverket.  

 
Studenter 
Emma tycker att nätverken borde involvera arbetande män. Maria och Malin håller med i 

detta. Emma fortsätter berätta att hon inte tycker att man får en verklighetsförankrad bild av 

företaget om inte männen också är involverade i nätverken. Hon exemplifierade detta genom 

att berätta om att hon vid ett tillfälle var hos en organisation på en “allmän” träff för både män 

och kvinnor och med både manliga och kvinnliga representanter från organisationen. Hon 

skapade sig en mycket god och positiv bild av företaget efter att ha fått träffa en bredd av de 

anställda.  

 
Analys 

Samtliga respondenter från de två organisationerna har ett liknande tänk när det kommer till 

att endast ha kvinnor involverade med arbetet av nätverken. Resultatet från de intervjuade 

studenterna visar dock en önskan från dem att även involvera män i arbetet med nätverken. 

 

Involvering av män i kvinnliga IT-nätverk 

1. Nätverk vill inte involvera män i sina nätverk 

2. Studenter önskar att män var involverade i nätverken 

Tabell 6: Involvering av män i kvinnliga IT-nätverk 

4.4 Rekrytering och arbetsmiljön för kvinnor i IT-branschen 

4.4.1 Fördel med att vara kvinna vid rekrytering i IT-branschen 
IT-konsult AB 
Sara tror definitivt att kvinnor har en fördel vid rekrytering, detta för att IT-branschen är 

modern och vill vara framåttänkande.  

 

För att bygga upp en status vill företag få in fler kvinnor för att det ska kännas modernt och 

inte så mossigt. (Sara) 

 

Jag tror definitivt att man får glida före i ledet som kvinna, det är en typ av könskvotering de 

kör med.  (Sara) 
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Therese tror inte att kvotering förekommer “uttalat” inom deras organisation. Hon tror att om 

man vid en intervjusituation har flera kandidater att välja mellan som ligger på samma 

kompetensnivå och där en utav dessa är kvinna, har kvinnan en fördel eftersom det är så ont 

om kvinnor i IT-branschen. Sara håller med om detta. 

 
IT-jättarna 

Att man som kvinna har fördel när det kommer till rekrytering inom IT-branschen tror Annika 

ser olika ut på olika företag beroende på vem ledaren är som anställer. Gällande Annikas 

organisation, som hon är chef på, skulle hon anställa en kvinna om det var en man och en 

kvinna som hade samma kompetens. Hon poängterar dock att detta inte gäller generellt inom 

organisationen utan att det beror på vem det är som anställer. Annika tror det är enklare att 

attrahera och anställa kvinnor om man själv är av samma kön.  

 

Jag har en strategi eller ett mål att vi ska vara en viss procentuell fördelning av kvinnor på 

kontoret. (Annika) 

 

 När Annika började arbeta på organisationen för ett antal år sedan var det endast två kvinnor 

anställda, men idag har de kvinnliga anställda ökat till sju stycken. 

 
Studenter 
Studenterna fick frågan om de fått höra att det är enkelt för dem att få ett arbete inom IT bara 

för att de är kvinnor. 

 

Ja, massor av gånger. Typ hela tiden. (Malin) 

 

Samtliga studenter från fokusgrupperna har hört ett flertal gånger att de kommer få ett jobb 

enkelt enbart för att de är kvinnor. 

 
Analys 
Samtliga studenter i studien har fått höra att de enkelt kommer att få ett IT-jobb av den 

anledningen att de är kvinnor. På samma sätt framhäver respondenterna från de båda IT-

organisationer att om en man och en kvinna med samma kompetens söker en tjänst, tror de att 

kvinnan får jobbet.  

 

Fördel att vara kvinna vid rekrytering i IT-branschen 

1. Organisation: Kvinnor tror de har fördel vid rekrytering om de har samma kompetens som en 

konkurrerande man 

2. Student: Samtliga studenter har hört att de enkelt kommer få jobb inom IT för att de är kvinnor 

Tabell 7: Fördel att vara kvinna vid rekrytering i IT-branschen 

4.4.2 Vad studerande IT-kvinnor tycker är viktigt hos framtida arbetsgivare 

inom IT-branschen 
Det viktigaste menar Hanna är att man trivs med sina kollegor och arbetsmiljön, samt att det 

är högt i tak. Det är viktigt att man har en bra chef och att man vågar fråga kollegor och chefer 
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som nyutexaminerad och inte behöver känna sig jobbig eller dålig för den sakens skull, att 

man blir accepterad som man är. Alla i fokusgruppen håller med. 

 

Och om man fått jobbet bara för att man är kvinna, då blir man ju ännu mer stressad och 

vågar verkligen inte ställa frågor. Då är man rädd att den bilden de har av en redan från 

början ska stämma överens med det man visar, att man är dum eller nåt. (Hanna) 
 

Klara berättar att hon gärna vill att hennes framtida arbetsplats ska erbjuda flexibla 

arbetstider, med möjlighet att arbeta hemifrån ibland. Maria tror att hon skulle trivas som bäst 

på en arbetsplats om många kvinnor arbetar där. Detta för att dela sina intressen med några 

samt för att hon tror att de bättre skulle kunna relatera till varandra. Vidare tycker hon att det 

är viktigt att man blir accepterad som man är, vilket hon tror att man har större chans att bli 

om det arbetar fler kvinnor på en organisation. Malin tycker att det är viktigt att det ska vara 

lika för alla, innefattande både lön, arbetsuppgifter samt hur man blir bemött.  

 

Maria berättar vidare att hon inte skulle vilja “gå före” någon till en position bara för att hon 

är kvinna. Malin tror att om det står mellan en man och en kvinna med samma kompetens vid 

en rekrytering, kommer kvinnan att få jobbet. Maria som arbetar som rekryteringsassistent, 

bland annat inom IT, håller med Malin men menar på att verkligheten ser grövre ut än så. Hon 

berättar att trots att rekryteringsbolaget hon arbetar hos har strikta regler om att kvinnor och 

män ska bedömas på samma sätt, är det många av deras kunder som enbart vill ha kvinnor 

presenterade för sig. Många gånger tvingas hon och hennes kollegor att sålla bort alla män. 

 

Om man har fått jobb bara för att man är kvinna, då börjar man ju i underläge redan från 

start. Jag hade direkt känt en känsla av att behöva hävda mig och bevisa att jag är duktig och 

kan någonting. Sedan hade jag känt ångest och stress och en känsla av att behöva bevisa mer 

än mina manliga kollegor till exempel. (Emma) 

 

Jag vill inte bli anställd på ett företag bara för att jag är kvinna. (Malin) 

 

Resterande respondenter håller med i frågan om att de inte vill ha ett jobb enbart för att de är 

kvinnor. Dock framhåller Hanna att det hade varit annorlunda om hon hade vetat om varför 

hon anställdes på grund av sitt kön, exempelvis att hon hade vetat om varför hon som kvinna 

kan bidra med värde. Detta hade lett till ökat självförtroende menar hon. Däremot pekar hon 

på att det inte hade varit anledning nog, utan att hon utöver detta vill anställas p.g.a. sina 

personliga egenskaper och kvalifikationer för att känna egenvärde. Dessa två faktorer 

tillsammans, menar hon, bidrar till dubbel självkänsla och lyfter upp varandra. I detta fall 

menar hon att känslan av att gå in som kvinna i underläge i branschen hade ersatts med en 

känsla av att man behövs och är värdefull, plus att man är grym som person. Samtliga 

respondenter i fokusgruppen håller med. 

 

Analys 

Samtliga respondenter framhäver att de inte vill ha ett jobb enbart för att de är kvinnor. Hanna 

och Emma tror att man som kvinna i detta fall startar i underläge i sin anställning. Detta 

menar de tvingar en till att överbevisa sin kompetens för att inte leva upp till olika fördomar, 

som att kvinnor har sämre kunskaper inom teknik än män.  

Klara tycker att det är viktigt att hennes framtida arbetsplats ska erbjuda flexibla arbetstider 

med möjlighet att arbeta hemifrån. Malins yttrar sig om att det är viktigt för henne att det ska 

vara lika för alla på en arbetsplats, innefattande både lön, arbetsuppgifter samt hur man blir 

bemött. Många av respondenterna pekar på att det är viktigt att bli accepterad som man är på 
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en arbetsplats samt att arbetsmiljön är viktig. Vidare tycker många av respondenterna att en 

bra chef är viktigt, som man vågar vända sig till vid frågor eller problem.  

 

Vad studerande IT-kvinnor tycker är viktigt hos framtida arbetsgivare inom IT-branschen 

1. Vill inte bli anställda enbart för att de är kvinnor 

2. Flexibla arbetstider 

3. Lika för alla på en arbetsplats 

4. Accepterad som man är 

5. Arbetsmiljön 

6. En bra chef 

Tabell 8: Vad studerande IT-kvinnor tycker är viktigt hos framtida arbetsgivare 
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5. Diskussion 

I diskussionsavsnittet ställs resultat - och analysdelen mot studiens inledning samt teoretiska 

referensram.

 

5.1 Kvinnors situation och roll i IT-branschen 
5.1.1 Anledningar till kvinnors minoritet inom IT-branschen 
Från resultat- och analysavsnittet framhöll samtliga respondenter från bägge organisationer 

teorier om att kvinnors minoritet i IT-branschen kan bero på en avsaknad av förebilder. Detta 

kan sättas i relation till Hewlett et al. (2008) studie som visar att 40% av amerikanska kvinnor 

inom bland annat IT-yrken saknar förebilder. Detta stärks även av Milgram (2011) som 

skriver om att kvinnor och unga tjejer behöver ha kvinnliga förebilder inom IT att se upp till. 

 

Vidare framkom att samtliga respondenter från organisationerna tror att kvinnors minoritet 

kan bero på en stereotyp bild. Therese från IT-konsult AB hade till exempel tidigare en syn 

om att IT-branschen består av killar som sitter vid sin dator dygnet runt och programmerar 

utan att duscha eller äta mat. Denna syn kan kopplas till en studie av Simard et al. (2008) som 

presenterar att det tidigare funnits en bild av att IT-branschen består av ”hackers”, men att 

deras undersökning visar att detta är en utdaterad stereotypbild. Respondenternas uppfattning 

om en stereotypisk bild om IT-branschen går vidare att koppla till en studie som undersökt 

hur könet är tilldelat maskiner på arbetsplatser. Forskare fann att "manliga" robotar tros vara 

bättre vid reparation av tekniska enheter, medan "kvinnliga" robotar tros vara mer lämpade 

för inhemska och omsorgstjänster (Jackson Gee, 2017, juli). Människor med könsbestämda 

idéer gör robotar som överensstämmer med könsnormer, som sedan fortsätter befintliga 

stereotyper. Så länge dessa normer går obestridda, och robotar är utformade för att uppfylla 

upplevda könsroller, kommer denna onda cirkel att fortsätta (Jackson Gee, 2017, juli). 

 

Therese från IT-konsult AB framhäver att IT-branschen innebär mansorienterade 

arbetsplatser. Detta understryks av Simard et al. (2008) som också understryker att 

arbetsplatser är organiserade runt män samt att det råder en väldigt maskulin arbetskultur hos 

IT-företag. Enligt Ashcraft et al. (2016) upplever många kvinnor att de inte hör hemma eller 

passar in hos IT-organisationer. Det är bevisat att i organisationer med en stark 

majoritetsgrupp växer det ofta fram en kultur som stöttar och möter majoritetsgruppens 

behov. Detta gör det mycket svårt för människor som inte tillhör majoritetsgruppen att nå 

framgång (Ashcraft et al., 2016). Från Quesenberry & Traut (2012) undersökning uttrycker 

kvinnor att arbeta i en mansdominerad bransch är en utmaning i sig själv. 

 

Tankar från oss författare, gällande vad IT-kvinnor anser är anledningar till kvinnors minoritet 

inom IT-branschen, tror vi istället kan klassas som konsekvenser av att kvinnor är en 

minoritetsgrupp inom IT-organisationer. Genom att anställa fler kvinnor skulle det leda till en 

jämnare könsfördelning på arbetsplatser, vilket i sin tur skulle kunna lösa problemen med att 

kvinnor saknar förebilder, stereotypbilden skulle eventuellt försvinna och arbetskulturen 

skulle anpassas till bägge könen. Problemet ligger då i att kvinnor inte söker sig till IT-

branschen eller inte anställs på grund av dessa konsekvenser. De anledningar som 

respondenterna från de kvinnliga nätverken identifierade som orsaker kanske bara är symptom 

på ett större bakomliggande problem. För att återkoppla till Ashcraft et al. (2016), krävs det 

en systematisk förändring för att ändra på det strukturella systemet som har byggts upp.  
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5.1.2 Kvinnors värde för IT-branschen 
Från resultat-och analysavsnittet framkom det att ingen av studenterna har fått höra varför de 

är viktiga för IT-branschen, utan endast att kvinnor behövs. Enligt en studie av Ashcraft et al. 

(2016) kan det leda till negativa konsekvenser om man får ett arbete på grund av sitt kön- 

bland annat att man underpresterar i sitt arbete, drar sig undan från kollegor och till slut blir 

benägen att lämna företaget. Personer som anställs för att representera en viss identitetsgrupp 

påverkas negativt. Det minskar arbetsprestationen och de får sämre möjligheter till att 

avancera i organisationen (Ashcraft et al., 2016). 

 

Av vad som går att konstatera utifrån resultat-och analysavsnittet är att respondenterna från 

nätverken inte riktigt vet eller kan uttrycka vad kvinnor bidrar med för värde till IT-branschen 

vid en första anblick, utöver att mångfald skapar värde i arbetsrelaterade sammanhang. 

Studenterna har inte hört några resonemang kring varför kvinnor behövs från något av de 

nätverk de är medlemmar i. Dessutom uttrycker studenterna en tydlig motvilja till att få ett 

arbete på grund av sitt kön, de vill få ett jobb för sina egenskaper och kvalifikationer. 

Studenternas egna teorier om att kvinnor egentligen inte behövs mer än för att fylla ut en kvot 

för att det ska se bra ut utifrån, eller för att skapa gemenskap kvinnor emellan, är vidare 

resonemang som de inte anser motiverande och som ytterligare faller under Ashcraft et al. 

(2016) studie om underprestation vid anställning p.g.a. sitt kön. Detta tydliggör att kvinnliga 

IT-nätverk har förbättringsmöjligheter gällande att precisera hur och varför kvinnor bidrar 

med värde till branschen, samt att kommunicera ut detta till sina medlemmar. 

Efter en fråga som resulterade i tystnad hos respondenterna på de båda organisationerna och 

senare ett antal följdfrågor ställda av oss författare rörande IT-relaterad produkt-och 

tjänsteutveckling, framkom motiv från Sara på IT-konsult AB rörande att män och kvinnor 

har olika bakgrund och behov, och att man skapar sådant man själv upplever ett behov av. 

Detta exemplifierades av Sara genom IT-uppfinningar rörande menstruation och 

preventivmedel. Detta är dock ingenting som kommuniceras ut till medlemmarna i nätverket. 

Saras resonemang kan sättas i relation till Mondo (u.å.) som menar att dominansen av män 

som arbetar inom IT lett till att det saknas en hel marknadsplats för kvinno-orienterade 

produkter med tekniskt driven innovation som utgörs av produkter som enbart används och 

konsumeras av kvinnor, som exempelvis mensturationsprodukter, ägglossningsverktyg- och 

appar osv. Studenterna har inte hört dessa exempel eller liknande uttalanden från nätverken 

eller från annat håll, men tre av dem kom på under intervjun att man förmodligen utvecklar 

utefter sina egna behov. 

 

Teori understryker fler anledningar till att kvinnor är viktiga för IT-branschen, Ashcraft et al. 

(2016) menar att det är viktigt att öka antalet kvinnor som utvecklar nya teknologiska 

innovationer för att kunna möta behovet som finns i vårt mångfaldiga samhälle, vilket också 

kan kopplas till Saras uttalande om olika behov. Dice (2018a) påvisar att eftersom IT-

branschen växer snabbt gäller det att täcka behovet av kompetens för att fortsatt vara 

konkurrenskraftig. Colwill och Townsend (1999) menar att för att kunna möta kraven från 

den globala marknaden krävs det ett strategiskt tänk i IT-branschen som komplementeras med 

att vara kundorienterad. Värden som klassas som typiskt kvinnliga skapar affärsmöjligheter i 

denna marknad (Colwill och Townsend, 1999). 

 

Nedan presenteras fler anledningar till varför kvinnor är värdefulla för IT-branschen och som 

organisationer och nätverk bör ta tillvara på och presentera för kvinnor i sitt arbete att 

attrahera kvinnor till branschen. 
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5.1.2.1 Avsaknad av teknisk innovation för kvinnors hälsa 

Att tänka så pass långt att kvinnors avsaknad i IT-branschen har lett till avsaknad av teknisk 

innovation för kvinnors hälsa är en skrämmande företeelse. Artificiella hjärtimplantat är ett 

exempel på detta, som passar 86 procent av alla män men endast är lämplig för cirka 20 

procent av alla kvinnor (Turk, 2014, september). Sara från IT-konsult AB resonerade som 

tidigare nämnt kring utvecklande efter behov, och exemplifierade uppfinningar rörande 

menstruation och preventivmedel. Hennes resonemang går att dra paralleller till avsaknaden 

av menstuationsspårare i Apples HealthKit, som tillhandahåller hälso- och träningsdata med 

specialspårningar på väldigt specifika nivåer. Kvinnors menstuationsspårare inkluderades 

dock inte i apparna förrän i iOS 9 (Reiley, 2016, november). Detta är ett utmärkt exempel på 

hur en obalanserad mångfald kan påverka innovationer och teknikutvecklingar (Perez, 2015, 

juni). Vid denna tidpunkt var nämligen enbart 30 procent av Apples anställda kvinnor, där 

enbart 20 procent av ingenjörsrollerna utgjordes av kvinnor (Perez, 2015, juni). 

 

Reiley (2016, november) nämner att den enda lösningen på dessa problem är att låta 

organisationer och team utgöras av mångfald med skilda perspektiv och behov. Trots försök 

är utvecklare helt enkelt inte medvetna om sitt eget snäva perspektiv. Detta visar tydliga 

exempel på att kvinnors avsaknad i IT-branschen kan bidra till att halva befolkningens hälsa 

glöms bort vid utveckling av tekniska lösningar. Problemet att utvecklare själva inte är 

medvetna om sitt snäva perspektiv går förmodligen inte att ändra på, det enda som kan skapa 

förändring rörande aspekter som dessa är att involvera fler kvinnor i utveckling. 

 

5.1.2.2 Designaspekter 
Det finns många exempel på att avsaknaden av kvinnor inom IT-branschen har lett till att IT-

relaterade produkter och tjänster är mer mansorienterade, inte minst gällande design. 

Exempelvis har smartklockor som utvecklats varit för stora för att passa en kvinnas arm (Ely, 

2015, september). På samma sätt är många smartphones för stora för att passa kvinnliga 

händer (Tufekci, 2013, november). Att involvera fler kvinnor i design, utformningen av 

artefakter, är inte bara en jämställdhetsfråga utan även avgörande för hur världen vi lever i är 

utformad och för vem (Wajcman, 2007). 

 

Spontana tankar kring designaspekter från oss författare är att det finns enorma möjligheter 

för kvinnor att bidra med förändring samt att skapa IT-innovationer med kvinnor i åtanke. Det 

optimala hade givetvis varit att skapa en design som passar alla, både kvinnor och män. Det 

handlar återigen om halva jordens befolkning som blir bortglömd i denna fråga, och det finns 

därför inget som helst tvivel om att det inte finns en målgrupp att behaga i sammanhanget. För 

att återkoppla till Mondo (u.å.) innebär förhållanden som dessa att IT-branschen erbjuder en 

mängd olika möjligheter för företag drivna av kvinnor, eller med kvinnor i ledande positioner. 

 

5.1.2.3 Kvinnliga perspektiv 
Annika från IT-jättarna tror att kvinnor bland annat kan bidra till branschen genom sin 

förmåga att se saker från olika håll och perspektiv. Två av studenterna tror även att kvinnor 

bidrar med ett annat perspektiv samt att kvinnor har bättre analytisk förmåga än män. Detta 

kan kopplas till Philips (2014) som menar att när en grupp människor tillsammans ska lösa 

problem bistår de med olika information, perspektiv och åsikter. Människor som skiljer sig åt 

i kön och andra dimensioner bidrar med unik information och erfarenheter till uppgiften i 

fråga som ska lösas (Philips, 2014). Även (Dice, 2018a) framhåller fördelar med mångfald 

inom ett utvecklingsteam med hänsyn till olika perspektiv och kreativitet. 
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Majoriteten av studenterna framhåller att de tror att kvinnor bidrar till bättre gruppdynamik i 

team med båda könen. De tror även arbetet blir bättre utfört om ett team består av både män 

och kvinnor. Annika från IT-jättarna menar vidare att en homogen manlig utvecklingsgrupp 

inte är någonting positivt då risken finns att dessa inte utvecklar lösningar som är till för alla 

människor att använda, utan bara till andra män. En av fler teoretiska källor som kan kopplas 

till påvisning om vikten av kvinnligt perspektiv och utveckling efter behov är Vänje (2006), 

som understryker att kvinnor och män lever till viss del olika, vilket innebär att kvinnor och 

män bidrar med skilda erfarenheter och perspektiv in i sina arbeten. Att fler kvinnor tar plats 

inom IT-branschen innebär således att IT-utvecklingen kommer att kunna ta del av fler 

perspektiv och erfarenheter (Vänje, 2006). Resultatet av detta kan medföra att tekniken som 

skapas tillgodoser fler behov samt tilltalar fler grupper i samhället. Företag som förmår 

rekrytera kvinnor till teknikpositioner ges möjlighet att utveckla sevärda produkter och 

tjänster, och på så sätt öka tillväxten (Vänje, 2006). Bujdosó et al. (2016) pekar på att 

kvinnors minoritet i IT-branschen innebär att behovet och perspektivet från en stor del av 

populationen inte kommer att tas i beaktning vid utvecklingen av den teknik som kommer 

forma vår framtid. Designers och utvecklare missar ett viktigt tillfälle om de inte tar hänsyn 

till användarnas kön när de utvecklar produkter och tjänster (Paiji, 2010).  

 

Reflektioner kring detta från oss författare är att kvinnliga perspektiv, och mångfald överlag, 

är viktiga aspekter inom alla typer av arbeten och projekt. Utöver att mångfald skapar värde i 

arbete är det viktigt att fokusera på hur perspektiv och behov hänger ihop- att alla med olika 

bakgrund, kön och förutsättningar har olika behov som är viktiga att ta hänsyn till i ett arbete, 

för att skapa en produkt eller tjänst som tillgodoser fler. Detta är någonting som kvinnor i IT-

branschen bör vara medvetna om, att deras perspektiv och infallsvinklar bidrar till bättre 

produkter och tjänster med större bredd och variation, samt att de har enorm potential att 

skapa framgångsrika tekniska lösningar som tillgodoser kvinnliga behov. 

 

5.1.2.4 Etiska konsekvenser 
Även etiska problem som konsekvens av en minoritet av kvinnor i IT-branschen har visat sig. 

Gällande realistiska sexrobotar satsas det mer pengar på hur dessa ska skapas än att överväga 

vilka etiska och samhälleliga problem som kan skapas utifrån dessa. Vad som händer när det 

skapas sexrobotar är att dessa bidrar till kvinnlig objektifiering och kvinnor blir porträtterade i 

samhället som sexsymboler (Jackson Gee, 2017, juli). Forskning visar att kvinnor vill veta att 

deras arbete bidrar till att göra skillnad i världen, medan män är mer fascinerade av själva 

tekniken- exempelvis hur stor en hårddisk är eller hur snabbt en processor fungerar (Milgram, 

2011). 

 

Något som också hamnar under kategorin etiska problem är en studie som tittade på fyra 

utbrett använda tekniska assistenter i syfte att försöka ta reda på hur de allt mer använda och 

närvarande verktygen svarade på olika hälsokriser. Typiska kvinno-orienterade fraser 

gällande våld i hemmet eller våldtäkter kändes inte igen av assistenterna, medan fraser 

gällande självmord och liknande genererade i förslag av lämpliga nästa steg att ta. Fysiskt 

våld i hemmet är ett problem som en av fyra amerikanska kvinnor uppskattas behöva hantera 

under sin livstid, och ännu värre ⅓ av kvinnor globalt sett. Detta är ett utmanande gemensamt 

problem inom teknisk innovation: att kvinnors behov blir en eftertanke. (Chemaly, 2016, 

mars) 

 

I en intervju med en medgrundare till Twitter framkom det att han tror att om kvinnor tidigt 

hade varit med i tekniska sammanhang, hade pornografi inte varit lika vanligt förekommande 



 

38 
 

och TV-spel inte lika våldsamma (Chang, 2018, mars). Detta är någonting vi har en stark tro 

om stämmer och som är jätteviktigt att reflektera över. Ett exempel på ett spel som hamnar 

under denna kategori är GTA. I GTA V kan du misshandla eller mörda en prostituerad efter 

att du haft sex med henne och ta tillbaka pengarna (Björkman, 2014, november). Ingen av oss 

har spelat GTA, men majoriteten av killar vi känner i vår ålder samt mycket yngre killar 

spelar eller har spelat det. Detta får oss att fundera över unga killars syn på kvinnor och hur 

dessa spel är bidragande faktorer till det. Experter varnar för att spelet kan trigga användare 

att våldta och slå kvinnor i verkligheten (Björkman, 2014, november). 

 

Reflektioner från oss författare kring etiska konsekvenser är att det är skrämmande hur 

verkligheten kan komma att se ut om inte fler kvinnor tar plats och gör sina röster hörda i 

branschen. Som nämnt är man i dagsläget mer intresserade av att själva tekniken fungerar, 

utan att överväga de konsekvenser som medföljer. Att män är mer fascinerade av själva 

tekniken medan kvinnor vill veta att deras arbete gör skillnad, är någonting som sätter tydligt 

värde på kvinnors inverkan för branschens produkter och tjänster. Ingen av respondenterna 

från organisationerna eller någon av studenterna nämnde någonting i som kan sättas i relation 

till etiska förhållanden. Vi anser det mycket allvarligt att kvinnor kan objektifieras mer än vad 

de redan gör, med hjälp av teknik. Att samhälleliga problem kan uppstå av att kvinnor är i 

minoritet i tekniska sammanhang är någonting som IT-organisationer, och inte minst 

kvinnliga IT-nätverk, bör vara medvetna om. Att få in fler kvinnor i branschen bör vara den 

bästa lösningen på att förhindra och förebygga dessa problem.  

 

5.1.2.5 Ekonomiska fördelar med kvinnliga anställda och kvinnor i ledande 

positioner 
Forskning har hittat tydliga bevis för att kvinnor är viktiga i relation till ekonomiska resultat. 

Kvinnliga anställda och kvinnor i ledande positioner bidrar till ekonomisk tillväxt med 

miljardbelopp (Bujdosó, 2016; Dezö & Ross, 2011; Dawson et. al, 2016). Att kvinnor bidrar 

till stora fördelar gällande ekonomisk tillväxt hos organisationer är någonting som inte bara 

IT-organisationer bör framhäva vid rekrytering av kvinnor, utan organisationer i alla 

branscher. Det är viktigt att kvinnor får veta på vilket sätt de tillför värde till de organisationer 

de arbetar på för ökat självförtroende. Gällande resultatet från respondenterna i denna studie 

nämndes ingenting angående ekonomiska fördelar med att organisationer har kvinnliga 

anställda. 

 

5.1.3 Sammanfattning av kvinnors situation och roll i IT-branschen 
Forskning pekar på en stor mängd fördelar som kvinnor bidrar med till IT-branschen. Alla 

dessa aspekter och orsaker är värdefulla för kvinnliga IT-nätverk samt organisationer att 

inkludera och framföra i sitt arbete för att intressera fler kvinnor av IT-branschen. Vår teori 

om att nätverk som arbetar för att attrahera fler kvinnor till IT-branschen inte själva riktigt vet 

varför kvinnor behövs eller är viktiga i sammanhanget visar sig delvis vara ett faktum. Även 

fast vissa fördelar framhävts från nätverkens respondenter, har dessa inte kommunicerats ut 

till dess medlemmar. Ingen av de intervjuade medlemmarna från deras nätverk fått höra några 

av dessa fördelar, och inte heller från andra nätverk med liknande syfte. På samma sätt 

stämmer vår teori om att IT-studerande kvinnor har hört att de kommer få ett jobb lätt i 

branschen på grund av att de är kvinnor, men ingen anledning till varför de är viktiga, inte 

minst från de nätverk de är medlemmar i. Vidare visade det sig att samtliga studenter upplever 

situationen att blir erbjuden ett jobb på grund av sitt kön som någonting negativt och 

omotiverande, vilket även vi upplever. Detta styrks vidare av teori som pekar på att just detta 

faktum bidrar till negativa konsekvenser. 
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5.2 Kvinnliga nätverk i IT-branschen 
5.2.1 Anledningar till att aktivt arbeta med att attrahera fler kvinnor till IT-

branschen 
Resultat- och analysavsnittet påvisar att samtliga respondenter från organisationerna anger att 

arbetet med att attrahera fler kvinnor till IT-branschen grundar sig i att erhålla ökad mångfald 

på arbetsplatsen. Forskning har hittat tydliga bevis på fördelar med mångfald inom ett 

utvecklingsteam (Dice, 2018a). Mångfald bidrar till exempel till bättre innovationer, enklare 

problemlösning och mer kreativitet. När det finns en balans mellan kön, ålder, etnicitet och 

socioekonomisk bakgrund inom ett utvecklingsteam får man flera fördelar, bland annat nya 

perspektiv och mer kreativitet (Dice, 2018a). Fler fördelar med mångfald understryks även av 

Ashcraft et al. (2016) som skriver att genom att få in fler kvinnor i IT-branschen kommer det 

säkerställa att branschen kan leva upp till sin fulla potential. Philips (2014) menar att för att 

kunna skapa organisationer eller team som är kapabla till innovation, behövs mångfald. 

 

Däremot visade det sig att studenterna istället tror att arbetet med att attrahera fler kvinnor till 

IT-branschen är ett “tvång” för att det ska se bra ut utifrån med mångfald. Maria (student) har 

hört från ett av studiens nätverk att de arbetar för att kvinnor ska ta för sig mer och våga visa 

upp sig, kvinnor ska ha mer pondus för att inte bli nedtryckta. Olyckligtvis pekar forskning på 

att om man säger till kvinnor att de ska ”tro mer på sig själva” eller att de ska ”ta för sig mer”, 

kommer detta inte att leda till någon förändring av det strukturella system som har byggts upp 

(Ashcraft et al., 2016). 

 

Från analysen framkom från Therese på IT-konsult AB att ytterligare en anledning till att de 

arbetar med att attrahera kvinnor till IT-branschen är på grund av att det på sikt kommer 

finnas ett stort behov av systemutvecklare och andra IT-roller. Detta påvisar även teorin, 

enligt Foust-Cummings et al. (2008) finns det idag ett stort behov av skickliga människor som 

arbetar med IT, men trots detta anställs inte kvinnor i samma utsträckning som män. Detta 

behov framhäver även Dice (2018a) som menar att IT-branschen växer snabbt och det gäller 

att täcka behovet av kompetens för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftig. 

 

Det är viktigt att organisationer och nätverk framför varför de arbetar för att attrahera fler 

kvinnor till branschen och till sina organisationer, detta för att inte riskera att kvinnor går in 

med dåligt självförtroende och fel bild av varför de senare anställts, vilket studenterna visar 

tydliga exempel på. Det råder oenigheter mellan organisationerna och studenterna gällande 

deras värde för branschen, vilket vi har aningar om bland annat beror på att syftet med 

nätverken inte kommunicerats ut. Detta tyder ännu mer på att syftet med samt innehållet av 

nätverkens arbete bör förtydligas och förbättras. Det viktiga i frågan är att framföra varför 

kvinnor är viktiga för IT-branschen. 

 

5.2.2 Nätverks arbetssätt för att intressera fler kvinnor av IT-branschen 
Resultat-och analysavsnittet påvisar att organisationernas nätverk arbetar på ett liknande sätt 

för att attrahera fler kvinnor till IT-branschen. Båda nätverken håller i event, bedriver 

mentorskapsprogram för universitetsstudenter och arbetar även för att intressera yngre tjejer 

av IT. Teori presenterar ett flertal fördelar med nätverk och mentorskapsprogram. 

Engagemang i nätverk leder till bland annat till kontakter, vilket öppnar upp för 

karriärmöjligheter (Simard et al., 2008). Quesenberry & Traut (2012) studie visar att 

organisationer kan använda program och policies som insatser för att öka antalet kvinnor i IT-

branschen, vilket de båda organisationerna gör i form av sina kvinnliga nätverk. Somliga IT-

kvinnor i Quesenberry och Traut (2012) studie framhävde mentors- och ledarskapsprogram 
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som de viktigaste aspekterna i en organisation. Dessa menade de är nödvändigt för att bygga 

ledarskap, identifiera möjligheter samt gör att etablera uppåtgående rörlighet inom sina 

organisationer. 

 

Enligt Ashcraft et al. (2016) är de positiva effekterna med en mentor till exempel möjligheten 

att få tips, strategier, råd och tillgången till nätverk. En mentor bidrar till ökat självförtroende 

och kompetens samt minskar känslan av isolation och stress (Ashcraft et al., 2016). 

Quesenberry & Traut (2012) föreslår att positiva åtgärder som exempelvis mentorskap och 

nätverk bör uppmuntras för att stödja kvinnors integrationsprocess. Quesenberry och Traut 

(2012) studie påvisar även den vikten av stödjande chefer, mentorskap och verkställande 

ledarskapsprogram, samt initiativ till balans i arbetslivet. Det är viktigt och lärorikt att skapa 

relationer till mentorer som sitter på de positioner som man själv strävar efter och vice versa 

(Quesenberry och Traut, 2012). Dessa faktorer visar att engagemanget att upprätthålla i 

nätverk som organisationerna gör är enormt värdefullt i sig. Det är ett utmärkt sätt att stödja 

kvinnor inför arbetslivet med tips och råd, som annars skulle kunna resultera i stress och oro. 

Dessutom kan mentorerna bidra med vägledning att nå en viss position och dela med sig av 

värdefulla erfarenheter, vilket vi tror leder till att nya kvinnor i branschen känner sig mer 

rustade och säkra inför framtiden. Majoriteten av studenterna gillar de nätverk de är aktiva 

inom på grund av att dessa öppnar upp för att träffa andra kvinnor och presenteras för IT-

branschen i stort. 

 

Från resultat-och analysavsnittet framkom även att IT-jättarna utöver arbetet med nätverket 

har ett övergripande mål om att öka antalet kvinnor i ledande positioner. Detta kan kopplas till 

undersökningar som visar att kvinnor vill se fler kvinnor i ledarroller (Dice, 2018a). Unga 

kvinnor uppmuntras speciellt av att se kvinnor i högt uppsatta positioner, de vill veta hur 

deras väg till toppen har sett ut. IT-företagen behöver visa att de arbetar med att stötta kvinnor 

inom IT-branschen. Detta kommer leda till att fler kvinnor blir attraherade till att arbeta på 

företaget (Dice, 2018a). Detta understryks även av Simard et al. (2008) som skriver att genom 

att öka antalet kvinnor i styrelsen och som sitter på höga chefspositioner gör det tydligt att 

företag arbetar med mångfald. Ett kraftfullt angreppssätt för att få kvinnor att stanna inom IT-

företag och för att få dem att avancera i karriären har visat sig vara att befordra kvinnor till 

höga positioner inom företaget (Simard et al., 2008). 

Vi ser det som något mycket positivt att de två intervjuade organisationerna bedriver 

kvinnliga nätverk och arbetar med mentorskapsprogram. Det är ett bra arbetssätt för att 

understödja integration av kvinnor i branschen. Utöver detta bidrar deras arbete med stöd och 

vägledning och möjlighet för adepterna att ta del av mentorernas erfarenheter. Studenterna 

uttrycker också många positiva aspekter med nätverken. Det är också mycket positivt att en av 

organisationerna, IT-jättarna, även insett vikten av att öka antalet kvinnor i ledande positioner 

inom sin IT-organisation. 

 

5.2.3 Möjliga förbättringar i nätverkens arbete  
I resultat-och analysavsnittet uttrycker Sara från IT-konsult AB att hon tycker de kan förbättra 

arbetet med nätverket genom att nå ut med mentorskapsprogrammet till fler utbildningar. 

Detta går att dra en parallell till Ashcraft et al. (2016) rapport, som nämner att företag bör 

skapa mentorsprogram som är tillgängliga för alla. Samtliga studenter nämner dessutom att de 

hade önskat att de kvinnliga IT-nätverken skulle ha framfört varför de är viktiga för 

branschen, och inte bara att de behövs. Detta går att sätta i relation till Ashcraft et al. (2016) 

studie som pekar på att det finns en risk att det kan leda till negativa konsekvenser om man får 

ett arbete på grund av sitt kön. 
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Nätverken bistår med mycket värde, bara att de finns och att de erbjuder mentorer och stöd till 

kvinnor i branschen är värdefullt i sig. Dock blir det tydligt för oss att de skulle kunna göra 

saker annorlunda och fokusera på att ge kvinnorna självförtroende på “rätt sätt”, och inte bara 

genom att tala om att kvinnor behövs i branschen eller att de ska stå på sig. Det är lätt hänt att 

det som görs av goda anledningar genererar i felaktiga utfall. Vi har en tro om att detta enbart 

grundas i en okunskap hos nätverken och att de givetvis bara vill väl. 

 

5.2.4 Involvering av män i nätverk med att attrahera fler kvinnor till IT-

branschen 
Resultat-och analysavsnittet påvisar att respondenterna från de två organisationerna har ett 

liknande tänk när det kommer till att endast ha kvinnor involverade med arbetet i nätverken- 

att män inte ska ta över eller att kvinnorna ska känna sig trygga med att ställa frågor. Detta 

tankesätt skiljer sig från vad de intervjuade studenterna tänker kring detta, tre av studenterna 

nämner att nätverken borde involvera män i sitt arbete. Studenternas uttalande styrks av 

Ashcraft et al. (2016) som påpekar att män och kvinnor måste arbeta tillsammans för att 

minimera de fördomar och strukturer som finns. Mentorerna själva bör representera mångfald 

och vara både lika som olika de anställda (Ashcraft et al., 2016). 

 

Studiens författare tror att det skulle vara bra om nätverk inkluderar män i sitt arbete med 

attrahera fler kvinnor till IT-branschen. Detta grundar sig i det positiva effekterna av att män 

och kvinnor tillsammans måste arbeta för att minimera de fördomar och strukturer som finns. 

Det är inget kvinnoproblem att kvinnor är en minoritetsgrupp inom IT-branschen, utan det 

berör alla människor och den framtida teknologiska utvecklingen. Dock finns det en förståelse 

hos oss för att kvinnor kan behöva ett eget forum att diskutera olika saker som är mer känsliga 

i, med anledning av att det kan finnas svårigheter att verka i en bransch med en stark 

majoritetsgrupp. 

 

5.3. Rekrytering och arbetsmiljön för kvinnor i IT-branschen 
5.3.1 Fördel att vara kvinna vid rekrytering till IT-branschen 
Resultat- och analysavsnittet visar att samtliga studenter i studien har fått höra att de enkelt 

kommer att få ett IT-jobb för att de är kvinnor. På samma sätt framhäver respondenter från 

studiens båda IT-organisationer att om en man och en kvinna med samma kompetens söker en 

tjänst, tror de att kvinnan får jobbet. Detta tänk understryks av Dice (2018a) som rapporterar 

att 11% av amerikanska kvinnor berättar att de fick jobbet på grund av att de är kvinnor. 

Någonting som dock motsätter resultat-och analysdelen är Foust-Cummings et al. (2008) som 

hävdar att kvinnor inte anställs i samma utsträckning som män, trots att det finns ett stort 

behov av skickliga människor som arbetar med IT. 

 

En personlig reflektion av oss är att kvinnor möjligtvis tror att de har en fördel vid rekrytering 

till IT-branschen. Denna tro grundas troligtvis i att det pratas mycket om att fler kvinnor 

behövs inom IT-branschen, samt att det råder brist på kvinnor inom branschen. Frågan är 

dock om detta verkligen stämmer, siffror visar nämligen att kvinnor fortfarande är i en klar 

minoritet och har varit desamma i nästan 20 år. I själva verket kanske det är så att det finns en 

önskan om att rekrytera fler kvinnor, men att det ändå är en majoritet av män som anställs. 

Eventuellt kan detta bero på att den kvinnliga minoriteten även sträcker sig till IT-

utbildningar. Dock menar vi att detta tyder på att angreppssätten för att attrahera fler kvinnor 

till IT måste börja i en mycket tidigare ålder för att på så sätt komma till bukt med själva 

grundproblemet.   
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5.3.2 Vad studerande IT-kvinnor tycker är viktigt hos framtida arbetsgivare 

inom IT-branschen 
Samtliga respondenter framhäver att de inte vill ha ett jobb enbart för att de är kvinnor. Hanna 

och Emma tror att man som kvinna i detta fall startar i underläge i sin anställning. Detta 

menar de tvingar en till att överbevisa sin kompetens för att inte leva upp till olika fördomar, 

som att kvinnor har sämre kunskaper inom teknik än män. Deras tankar går att sätta i relation 

till Quesenberry & Traut (2012) studie, som presenterar exempel på där kvinnor försökt delta 

i mer tekniska projekt för att försöka överbevisa sin kompetens. Detta på grund av att dessa 

kvinnor har upplevt sig förbisedda av sina chefer, där männen är de som får all ära trots att 

kvinnorna kan ha bidragit med mer än männen, dessutom under kortare tid.  

Enligt Ashcraft et al. (2016) påverkas personer som anställs för att representera en viss 

identitetsgrupp negativt, vilket går att sätta i relation till studenternas känsla kring denna 

fråga. Det minskar arbetsprestationen och de får sämre möjligheter till att avancera i 

organisationen. Det kan även leda till negativa konsekvenser i form av underprestation i sitt 

arbete om man får ett jobb på grund av sitt kön (Ashcraft et al., 2016). 

 

Majoriteten av respondenterna framhäver att en bra chef är viktigt, som man vågar vända sig 

till vid frågor eller problem. Detta går att sätta i relation till resultat från Quesenberry & Traut 

(2012) studie, där kvinnor i IT-branschen talar för vikten av att ha en chef som stöttar deras 

varierande behov. Foust-Cummings et al. (2008) nämner att anställdas relation till sin chef är 

viktigt eftersom det påverkar så många aspekter av det dagliga arbetslivet. Ashcraft et al. 

(2016) menar att det är viktigt att utveckla chefers förmåga att ge feedback och att kunna 

möjliggöra för utveckling av de anställda. Foust-Cummings et al., (2008) menar att anställdas 

relation till sin chef är viktigt eftersom det påverkar så många aspekter av det dagliga 

arbetslivet. En chef har makten att minska de hinder som kvinnor inom IT möter. En chef kan 

till exempel fungera som en mentor eller fadder, ge ett flexibelt arbetsschema och minska 

dolda fördomar vid utvärdering och befordringsprocedurer (Foust-Cummings et al., 2008). 

Även Sara och Therese från IT-konsult AB menar att deras chef bidrar med att skapa god 

sammanhållning, och uttrycker att det är viktigt med en chef som är stöttande och peppande.  

 

Vidare finns en koppling mellan Quesenberry & Traut (2012) studie kring att lika lön för lika 

arbete är en viktig ståndpunkt för kvinnor i IT-branschen och Malins yttrande om att det är 

viktigt för henne att det ska vara lika för alla på en arbetsplats- innefattande både lön, 

arbetsuppgifter samt hur man blir bemött. Många av respondenterna pekar på att det är viktigt 

att bli accepterad som man är på en arbetsplats samt att arbetsmiljön är viktig. Klaras 

resonemang om att hon tycker det är viktigt att hennes framtida arbetsplats ska erbjuda 

flexibla arbetstider med möjlighet att arbeta hemifrån, styrks av Quesenberry & Traut (2012) 

studie, som visar på att kvinnor i IT-branschen motiveras av detta och tycker det är en viktig 

aspekt. Flexibla arbetstider är även någonting Simard et al. (2008) menar att kvinnor rankar 

högre än män. När man rekryterar kvinnor till IT-branschen är det viktigt att förstå skillnaden 

från att rekrytera en man (Dice, 2018a). Undersökning visar att kvinnor rankar förmåner högst 

upp på listan när de söker arbete, medan män rankar det som nummer fyra (Dice, 2018a). 

 

Studiens resultat visar att studenterna uttrycker tydliga exempel på att en bra ledning, trivsam 

arbetsmiljö, jämställdhet, förmåner och rent generellt en stöttande och accepterande miljö är 

viktiga aspekter inom en organisation. Detta styrks av Dice (2018a) studie som påvisar att IT-

företagen behöver visa att de arbetar med att stötta kvinnor inom IT-branschen för att fler 

kvinnor ska blir attraherade av att arbeta på företaget. Quesenberry & Traut (2012) studie 

påvisar även den att jämlikhet i organisationer är avgörande för att ta itu med könsskillnader 

inom IT. IT-kvinnor från studien framförde att upprättelse av likabehandling genom att 
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eliminera hinder för kvinnor intresserade av ledarskapsroller är ett nödvändigt 

förhållningssätt. Om organisationer vill rekrytera och behålla mer kvinnor är det uppenbart att 

dessa ingrepp kommer att göra skillnad (Quesenberry & Traut, 2012). Simard et al. (2008) 

menar att en åtgärd för att kvinnor ska attraheras av branschen är att öka antalet kvinnor i 

styrelsen och som sitter på höga chefspositioner. Detta gör det tydligt att företag arbetar med 

mångfald (Simard et al., 2008). 

 

Ashcraft et al. (2016) menar att för att kunna uppnå förändring i att rekrytera kvinnor till IT-

branschen måste det finnas ett stöd från de högst uppsatta cheferna på ett företag. Dessa har 

mandat att skapa förutsättningar och genomföra förändringar. Det är viktigt att de visar sitt 

engagemang i dessa frågor och stöttar arbetet med att skapa mångfald i företaget (Ashcraft et 

al., 2016). Jämställdhetsfrågan klassas ofta som ett kvinnoproblem (Bujdosó et al., 2016). För 

att kunna genomföra förändring måste alla de högsta ledarna, både på informatikavdelningen 

på universiteten som de högsta cheferna på organisationer, se detta som ett problem samt en 

möjlighet (Bujdosó et al., 2016). 

 

Detta gör det tydligt att en grundpelare inom att förmå rekrytera fler kvinnor till IT-branschen 

ligger i företagsledningen händer. Det är dessa som ansvarar för och kan göra stor skillnad på 

respektive organisation, och på sikt IT-branschen i stort. Företagsledningen genomsyrar hela 

arbetsmiljön som behöver vara jämställd och inkludera kvinnors preferenser och önskemål. 

Ett problem som forskning påvisar är dock att chefer på IT-företag och avdelningar ofta får 

sin position på grund av deras expertis inom IT, och inte på grund av att de är chefsmaterial 

(Foust-Cummings et al., 2008). Detta skulle kunna vara en anledning till varför det inte sker 

någon förbättring gällande rekrytering av kvinnor till branschen och att kvinnorna helt enkelt 

inte trivs. En bra företagsledning tror vi är grundpelaren för att kvinnor ska känna sig trygga 

och på så vis förmå avancera inom en organisation, och därmed stämmer våra antaganden 

kring detta överens med både teori och studiens resultat. 

 

Det är återigen tydligt att IT-studerande kvinnor inte vill ha en anställning p.g.a. sitt kön, de 

vill bli anställda på grund av sin kompetens och på grund av sina personliga egenskaper. Dock 

visade det sig att det hade känts mer okej att få ett jobb på grund av sitt kön om vetskap kring 

varför man bidrar med värde framhålls av organisationerna. Däremot visade sig detta inte vara 

anledning nog, studenterna vill utöver detta även bli anställda på grund av personliga 

förhållanden. Den viktigaste faktorn, menar studenterna, är att man som kvinna anställs på 

grund av sina egenskaper och kvalifikationer, men att detta i en kombination med att anställas 

av faktorer som kvinnor kan bidra med ger upphov till ännu starkare självförtroende in i 

arbetet. Återigen styrks vår teori om att kvinnor inte vill ha ett jobb på grund av sitt kön, av 

både empiri och teori.  
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6. Slutsats och bidrag 

I följande avsnitt presenteras studiens slutsatser, bidrag samt förslag på framtida forskning. 

Slutsatserna finns sammanfattade i en tabell (se bilaga 3) för en mer överskådlig bild. 

För att besvara studiens forskningsfrågor och problemformulering är det nu möjligt att dra 

slutsatsen att kvinnor bidrar med högt värde för IT-branschen, inom fler olika områden. Dels 

bidrar de med mångfald inom utvecklingsteam i form av ett kvinnligt perspektiv som leder till 

att utvecklingen av IT-innovationer blir mer inkluderande mot kvinnor gällande design och 

funktioner, inom olika områden. Vidare är kvinnor viktiga för branschen i syfte att förhindra 

att teknik bidrar till vidare etiska, negativa konsekvenser. Det är även möjligt att dra 

slutsatsen att IT-organisationer som inkluderar kvinnor blir mer lönsamma. 

Forskningsresultaten från studien stödjer följaktligen vårt antagande om att kvinnor bidrar 

med värde till IT-branschen, men även vårt antagande om att detta inte kommuniceras ut, och 

har på så vis bidragit till att kvinnorna är omedvetna om sitt värde. 

I studiens inledning ställdes ett par problematiserande frågor gällande hur uttalandet “du 

kommer få ett jobb inom IT hur enkelt som helst för att du är kvinna” påverkar 

självförtroendet, hur man uppskattar sitt eget värdet, synen på sig själv i sin yrkesroll samt 

synen från kollegor och chefer. Slutsatsen är att det påverkar kvinnor negativt. De riskerar att 

hamna i underläge på sin arbetsplats och har svårt att avancera i karriären, en konsekvens av 

detta blir att kvinnor lämnar IT-branschen. Någonting som tydligt framkommit av denna 

studie är att IT-branschen är i behov av kompetent personal för att skapa konkurrenskraftiga 

organisationer. Det är även viktigt att möta kraven på nya teknologiska lösningar från den 

mångfaldiga marknaden. Det är på grund av detta som slutsatsen kan dras att det är viktigt att 

fler kvinnor rekryteras till IT-branschen eftersom de utgör hälften av befolkningen.  

 

De organisationer som bedriver nätverk som arbetar för att attrahera fler kvinnor till IT-

branschen bedömer vi ha stora förbättringsmöjligheter. Nätverken gör mycket bra i form av 

mentorskapsprogram, men slutsatsen är att de har misslyckats med att kommunicera ut varför 

kvinnor är viktiga för IT-branschen. Risken finns att en del av arbetet således kan generera i 

fel utfall. En annan slutsats är att de kvinnliga nätverken även bör inkludera män i sitt arbete. 

Detta grundar sig i de positiva effekterna av att män och kvinnor tillsammans måste arbeta för 

att minimera de fördomar och strukturer som finns. 

 

En annan slutsats är att kvinnor tror att de har en fördel vid rekrytering till IT-branschen. 

Frågan är dock om detta verkligen stämmer, siffror visar fortfarande att kvinnor är i en klar 

minoritet och siffrorna har varit desamma i nästan 20 år. Vidare är en viktig slutsats att 

kvinnor inte vill ha ett jobb på grund av sitt kön, men att de gärna anställs delvis på grund av 

sitt kön om de är medvetna om hur könet kan komma att bidra med positiva aspekter in i 

organisationen eller branschen i stort. Detta leder i sin tur till ökat självförtroende. Däremot 

visade sig den viktigaste aspekten vara att man som kvinna vill bli anställd på grund av sina 

egenskaper och kvalifikationer, men att detta i en kombination med att anställas av faktorer 

som kvinnor kan bidra med ger upphov till ännu starkare självförtroende i sitt arbete. 
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Slutsatsen från detta är att vetskapen om att man som kvinna bidrar med värdefulla aspekter, 

samt anställs för den människa man är, tillsammans ger ökat självförtroende. En slutsats om 

hur organisationer bör arbeta för att attrahera fler kvinnor till IT-branschen är således att 

presentera alla möjliga aspekter kring hur kvinnor bidrar med värde till IT-branschen och att 

senare vid rekryteringstillfället vara tydliga med att kvinnan i fråga anställs på grund av 

hennes personliga egenskaper och kvalifikationer samt detta. 
 

För att vidare besvara den del av syftet samt forskningsfrågan som berör hur kvinnor anser att 

organisationer bör arbeta för att attrahera fler kvinnor till IT-branschen, är en slutsats att 

organisationer bör upprätta nätverk- och mentorskapsprogram, då dessa öppnar upp för olika 

kärriärmöjligheter och uppbyggande av nätverk för kvinnor. Kvinnorna i studien visar sig ha 

en tydlig preferens för stöd, integration och inkludering, vilket mentorer och nätverk kan bidra 

med. Däremot påvisar studiens resultat att det är viktigt att dessa nätverk arbetar med rätt 

strategier på rätt sätt. Detta grundas i att kvinnor vill veta varför de är viktiga för branschen, 

och att det leder till negativa utfall om de inte är medvetna om sitt värde. Vidare visade sig en 

bra ledning vara en avgörande faktor- kvinnor i IT-branschen värdesätter en inkluderande 

arbetsmiljö innehållande acceptans och jämställdhet, vilka är viktiga aspekter för dem att 

organisationer arbetar med och för. Det är viktigt att organisationerna erbjuder samma 

möjligheter för män och kvinnor och arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor, vilket 

mentorskapsprogram och nätverk för kvinnor är ett bra exempel på. En slutsats som går att 

dra utifrån studien är att en bra ledning är en grundpelare, då ledningen ansvarar för att 

genomsyra arbetskulturen med inkludering, jämställdhet, karriärmöjligeter och acceptans, 

oberoende av kön. Resultat från studiens litteraturstudie visar att organisationer kan etablera 

nätverk, fadder- och mentorskapsprogram, starta kampanjer, se över utformning av 

arbetsannonser, öka antalet kvinnor i ledande positioner, utbilda chefer samt analysera 

kvinnors situation inom den egna organisationen för att attrahera fler kvinnor till IT-

branschen.  

6.1 Studiens bidrag 

Studiens främsta bidrag är att påvisa vad kvinnor kan bidra med till IT-branschen. Studien 

bidrar även till en förståelse för hur IT-organisationer och kvinnliga IT-nätverk kan arbeta för 

att lyckas attrahera kvinnor till branschen. Studien har bekräftat tidigare forskningsresultat 

rörande vad kvinnor i IT-branschen motiveras av, hur organisationer kan arbeta för att 

intressera fler kvinnor av branschen samt varför kvinnor är viktiga för branschen. Studiens 

litteraturstudie bidrar på samma sätt med resultat inom dessa områden. Det vårt 

forskningsbidrag tillför som inte tidigare gjorts är att titta på huruvida organisationer och 

nätverk som utger sig för att arbeta med att intressera fler kvinnor av branschen faktiskt 

arbetar med dessa frågor. Vidare presenterar vårt forskningsbidrag huruvida dessa nätverk 

faktiskt är medvetna om kvinnors värde, i en jämförelse med hur medlemmar upplever 

nätverkens arbete. 

 

Studiens resultat är viktigt i fler avseenden, men kanske framför allt för att kvinnor ska förstå 

sitt värde för branschen samt att de behandlas på rätt sätt på arbetsplatser. Organisationer kan 

även, genom att ta del av studien, erhålla kunskap om hur kvinnor kan bidra med värde till 
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organisationen samt IT-branschen i stort. IT-organisationer med syfte att rekrytera fler 

kvinnor har nytta av studien då den stödjer ett resultat som pekar på hur man kan attrahera, 

rekrytera och behålla kvinnor i IT-branschen. Resultatet är viktigt i rekryteringsprocesser där 

ett ömsesidig värde ska vara underliggande, kvinnorna ska få veta varför de är eftertraktade 

samt vad de kan bidra med till organisationerna, och därför känna ett värde och ansvar. Vidare 

är det viktigt att IT-organisationer aktivt bistår med ett hållbart arbete för att dels attrahera fler 

kvinnor till branschen, men även för att behandla kvinnorna verksamma i organisationen på 

rätt sätt. Studiens resultat bidrar till en förståelse för dessa aspekter och kan därför bistå som 

vägledning i hur man som organisation bör arbeta med dessa frågor. 

 

6.2 Studiens begränsningar 

Begränsningen i studien ligger i antalet kvinnliga nätverk samt kvinnliga studenter som 

deltagit. Resultatet skulle kunna utgöras av andra svar om andra nätverk och studenter hade 

intervjuats. Det finns även en begränsning i att de respondenter som intervjuats enbart varit 

kvinnor, resultatet skulle eventuellt blivit något annat om även män hade fått möjlighet att 

uttala sig i frågan. Detta begränsar generalisering av studiens resultat utanför studiens gränser. 

 

6.3 Förslag på framtida forskningsmöjligheter inom området 

Studiens resultat har bidragit till insikter om att framtida forskning bör fokusera på vad 

kvinnor specifikt kan bidra med till IT-branschen, med tydliga och specifika exempel. 

Framtida studier kan förslagsvis behandla ett flertal organisationer och nätverk samt intervjua 

ett flertal studenter och kvinnor redan verksamma i branschen, för att underlätta 

generalisering av forskningsresultat. Vidare skulle framtida forskning kunna fokusera mer på 

de skrämmande exempel som rörts på ytan i denna studie: att avsaknad av kvinnor i IT-

branschen kan leda till etiska konsekvenser och avsaknad av tekniska lösningar för kvinnors 

hälsa. Det intressanta i detta är att det handlar om viktiga samhällsfrågor som kan resultera i 

samhällsproblem. Av denna anledning kan man titta på hur det kan komma att yttra sig i 

framtiden om ingen förändring sker.
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervjuguide organisationer 
• När och varför startade ni ert nätverk?  

• Hur många män respektive kvinnor arbetar på ert företag? 

• Är det några män involverade i arbetet med ert nätverk? 

• Vad tror ni det låga antalet kvinnor inom IT-branschen beror på? 

• Varför arbetar ni för att få fler kvinnor intresserade av IT-branschen? 

• Följdfrågor om varför kvinnor är viktiga för branschen/organisationen i fråga. 

• På vilket sätt arbetar ni i ert nätverk för att få fler kvinnor intresserade av IT- 

branschen? 

• Ingående hur man går tillväga. 

• Utöver ert nätverk, görs det någonting mer för att intressera fler kvinnor av IT-

branschen inom er organisation? 

• Exempelvis interna utbildningar, möten eller föreläsningar. 

• Tror ni att man som kvinna har en fördel vid rekrytering inom er organisation? Hur 

ställer ni er till kvotering? 

• (Vi pratade tidigare om varför kvinnor är viktiga…) Tror ni att det finns några 

konsekvenser av att kvinnor är underrepresenterade i IT-branschen (till exempel när 

det kommer till IT-innovationer samt system, produkter, tjänster osv.)? I så fall på 

vilket sätt? 

• Vad skulle det innebära om IT-branschen utgjordes av fler verksamma 

kvinnor? Hur skulle branschen/produkter eventuellt ändras? 

• Finns det någonting ni anser att ni kan förbättra i ert arbete med att intressera fler 

kvinnor till IT-branschen? 

• Finns det någonting ni vill lyfta fram? 
 

Bilaga 2 - Intervjuguide studenter 
• Vad var det som fick er att börja studera på det Systemvetenskapliga programmet? 

• Vad tror ni att det låga antalet kvinnor inom IT-branschen beror på? 

• Har ni fått höra att ni kommer att få ett jobb enkelt inom IT-branschen av den 

anledningen att ni är kvinnor? Om ja, vet ni varför ni är attraktiva för branschen? 

- Vad tror ni anledningarna är till att kvinnor anses vara attraktiva för IT-branschen? 

- Varför tror ni att IT-företag engagerar sig i att arbeta med nätverk för att attrahera 

kvinnor? 

• Gällande organisationers grupper/nätverk för IT-kvinnor: Hur tycker ni de bör arbeta 

för att attrahera fler kvinnor till branschen? 

• Anser ni att fler kvinnor behövs i IT-branschen? Varför/varför inte? 

• Vad tror ni kvinnor kan bidra med till IT-branschen? 

• Vilka aspekter är viktiga för dig vid val av ett framtida IT-företag att arbeta hos? 

• Vad motiveras du av? Exempelvis hög lön, provision, förmåner osv. 
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• Tror ni att det finns några konsekvenser av att kvinnor är underrepresenterade i IT-

branschen (till exempel när det kommer till IT-innovationer samt system, produkter, 

tjänster osv.)? I så fall på vilket sätt? 

• Finns det någonting ni vill lyfta fram? 

Bilaga 3 - Slutsatstabell 

Slutsats 

Vad kan kvinnor bidra med till IT-branschen? 

1. Mångfald inom utvecklingsteam i form av ett kvinnligt perspektiv som leder till att utvecklingen av IT-

innovationer blir mer inkluderande mot kvinnor gällande design och funktioner, inom olika områden. 

2. Kvinnor är viktiga för branschen i syfte att förhindra att teknik bidrar till etiska och negativa konsekvenser. 

3. IT-organisationer som inkluderar kvinnor blir mer lönsamma. 

4. Kvinnor är värdefulla för att IT-branschen är behov av kompetent personal och för att kunna möta kraven på nya 

teknologiska lösningar från den mångfaldiga marknaden. 

Hur anser kvinnor att organisationer bör arbeta för att attrahera fler kvinnor till IT-branschen? 

1. Kommunicera ut alla aspekter kring hur kvinnor bidrar med värde och varför kvinnor är viktiga för IT-branschen. 

2. Vid rekryteringstillfälle kommunicera ut till kvinnor att de anställs på grund av deras kvalifikationer och 

personliga egenskaper. 

3. Organisationerna bör erbjuda samma möjligheter för män och kvinnor och arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor. 

4. Genom nätverk - och mentorskapsprogram för att få stöd, integration och inkludering. 

5. Inkludera män i arbetet för att minimera de fördomar och strukturer som finns. 

6. En bra ledningen som ansvarar för att genomsyra arbetskulturen med inkludering och jämställdhet. 

Hur kan organisationer arbeta för att attrahera fler kvinnor till IT-branschen? 

1. Etablera nätverk,fadder- och mentorskapsprogram. 

2. Starta kampanjer. 

3. Se över utformning av arbetsannonser. 
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4. Öka antalet kvinnor i ledande positioner. 

5.  Utbilda chefer. 

6. Analysera kvinnors situation inom den egna organisationen. 

 


