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Sammanfattning 
Sverige räknas idag som ett utav de mest jämställda länderna i världen, trots detta så tillhör 

Sveriges IT-bransch, som är bland de största verksamheterna i landet, en utav de mest 

mansdominerade branscherna i Sverige. Denna studie syftar till att få en tydlig aktuell inblick 

av jämställdheten inom IT-branschen, dvs. få kunskap om hur IT-företag förhåller sig till 

jämställdhet. I studien utfördes åtta kvalitativa en-mot-en intervjuer utav både anställa och 

chefer på fyra olika It-företag, bestående utav olika storlekar. Respondenterna varierade 

mellan både män och kvinnor samt i ålder. Undersökningsområdet, dvs. de olika teman som 

diskuterades under intervjun, var uppdelade i åtta olika kategorier (jämställdhet, kvotering, 

företags policys, historisk perspektiv, orsaken till ojämställdhet, att vara kvinna inom IT, 

förslag på åtgärder och digitaliseringskommisionens förslag ), alla med bakgrund i tidigare 

studier som gjorts inom området. Resultatet pekar på att inställningen till 

jämställdhetsproblemet är oerhört varierande, beroende på vem det är som uttalar sig. 

Resultatet visade även att enligt majoriteten så är detta fortfarande är ett stort problem, samt 

att i dagens läge så behöver kvinnor visa prov på mer kompetens och mod i jämförelse med 

vad männen behöver visa för samma position inom branschen. Resultaten visar även på att ett 

av de största problemen är att det inom IT-branschen finns för många olika åsikter på vad som 

faktiskt är själva problemet och där av så blir en realistisk lösning svår att nå. 

Abstract 
Among the countries with the highest rate of gender equality we find Sweden. Despite the 

work and result that has been achieved, regarding gender equality in Sweden, it is not a secret 

that the line of business concerning IT (Information technology) is highly labeled as male 

domain. This study focuses on acquiring an up to date reality insight in how the It companies 

work and relate to gender equality. Hence, the importance in this study is to understand the 

current situation regarding gender equality in IT companies. Altogether, eight qualitative face-

to-face interviews were carried out in four different companies. The respondents varying 

between both men and woman in different positions in the companies, all from head manager 

to a regular employee. Furthermore, the interviews focused on eight different themes (gender 

equality, affirmative action, company policies, historical perspective, cause of gender 

inequality, being a woman in IT, propositions for measures and the proposition from the 

digitazingcomission), all based on earlier studies. Result shows that the attitude towards this 

issue is very diverse, depending on the respondent. Furthermore, the results also pointed out 

that according to the majority, gender equality, is still an issue and that the women working in 

IT field needs to show more courage and prove more competent in comparison to men, when 

applying for the same spot. The results also shows that one of the biggest problems is that the 

IT business itself have too many opinions about what the actual problem is, and in retrospect, 

how to reach a solution. 

Begreppslista 
● Respondent - kallas en person som intervjuas. 

● IT - Informationsteknik 
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1.Inledning 
I detta kapitel presenterar vi ämnet för denna forskning, dess syfte, intressenter och 

frågeställningar.     
 

Tekniken är i ständigt förändring och allt fler är noga att köpa den senaste tekniken och att ta 

till sig de senaste uppdaterade versionerna. 

Sverige är idag ett av världens mest jämställda länder (Jämställdhetsutskottet, 2015), 

jämställdheten utvecklas allt eftersom åren går och idag är många branscher mer jämställda 

och har en mer jämnare könsfördelning än någonsin tidigare. I Jämställdhetsutskottets 

utredning (SOU 2015:86) så skriver man att ”Arbetsmarknaden har blivit mindre 

könsuppdelad genom att fler kvinnor har börjat arbeta i mansdominerade yrken”. En jämt 

könsfördelad arbetsmiljö är idag en självklarhet enligt många, men trots detta är det flera 

branscher som inte har hängt med de senaste uppdateringarna, en utav dessa branscher är IT-

branschen.  

IT-branschen är en utav dem snabbast växande branscherna i Sverige (SCB 2013), 

arbetsmarknaden kryllar av erbjudanden och antalet studenter som utbildar sig inom högre IT-

utbildningar växer för varje år. (Digitaliseringskommisionen, 2015) 

Samtidigt går det svenska samhället mot en mer jämställd framtid för varje dag som går 

(Jämställdhetsutskottet, 2015).  Denna utveckling har skett under lång tid, t.ex. så skriver 

Haavind (1985) att “de flesta utav oss idag önskar oss ett samhälle där individer har samma 

rättigheter och skyldigheter oavsett kön. “Haavind (1985) menar även att vårt generella ideal 

är att det skall vara lika många kvinnor som män i samhällets olika miljöer och positioner.  

Trots att dessa ideal är mer aktuella idag än någonsin tidigare (Trauth 2011) och trots 

branschens växande storlek och popularitet, så tillhör IT-branschen idag ett utav dem mest 

mansdominerade yrkena i Sverige. Inom branschen så utgör männen ungefärligen 75-80 

procent och kvinnorna 20-25 procent av samtliga anställda (SCB, 2012) och framtiden ser inte 

ljusare ut. På drygt hälften av alla högre IT-utbildningar på universitet och högskolor i landet 

så var 2014 endast 9 % av studenterna kvinnor (Digitaliseringskommisionen, 2015). 

Både företag men framförallt samhället i stort har mycket att tjäna på en jämställd IT-bransch, 

förutom den rent etiska aspekten (att alla människor är lika mycket värda) så finns det bland 

annat. ekonomisk och samhällssocial vinning på att detta problem hanteras (Trauth et al., 

2006)  

2012 gjordes forskning av Dr. Eileen M. Trauth kring ämnet – ”Är jämställdhet fortfarande ett 

relevant problem inom IT-branschen”, hon diskuterar där att det i allra högsta grad fortfarande 

är ett stort problem, men att många inom branschen har ”tröttnat” på att försöka lösa 

problemet. 

Enligt tidigare studier, gjorda av bland annat Dr Eileen Trauth, så ligger en ojämn 

könsfördelning som grund för att definiera ett stort problem när man pratar om jämställdhet 

inom IT-branschen. Då vi delar Trauth et al’s uppfattning om att det finns stora problem när 

det kommer till jämställdhet inom IT, speciellt fokuserat kring problemet med en skev 

könsfördelning inom branschen, så är det även den avgränsningen vår studie kommer att 

bygga på. 



Vi har dock valt att inte enbart förlita oss på vår egen uppfattning kring vad begreppet 

jämställdhet är.  För att stödja den uppfattning vi anser oss dela med Trauth kring jämställdhet 

och problemen med detta inom IT, så har en litteraturstudie gjorts. 

Denna studies huvudfokus kommer dock inte vara att definiera och motivera författarnas egen 

syn på och kring jämställdhet, det vi anser vara mer relevant att få veta är hur företagen inom 

branschen själva ser på de identifierade problemen kring jämställdhet inom IT. 

1.1 Syfte 
Studien syftar till att få en tydlig aktuell inblick av jämställdheten inom IT-branschen, d.v.s. 

få kunskap om hur IT-företag i dag förhåller sig till jämställdhet, här avgränsat till företag 

som själva definierar sig som “IT-företag” eller som jobbar med informationsteknologi. 

Studien undersöker även hur företagen och dess anställda definierar jämställdhet, om 

företagen tar vid särskilda insatser och i sådana fall hur företagen går tillväga, samt hur 

anställda hos dessa företag ser på problemet kring jämställdhet inom branschen. Eftersom vi i 

denna studie kommer koncentrera oss huvudsakligen kring den snedvrida könsfördelningen 

som finns inom IT-branschen i Sverige, så är en viktig att nämna att syftet med denna studie 

inte är att kritiskt granska könsfördelningen hos svenska It-företag, utan att återspegla och 

analysera företagen och dess anställdas åsikter kring problemet, orsaker kring det och, 

framförallt, om man anser att en skev könsfördelning verkligen är ett problem. 

1.2 Frågeställning 
Vad är IT-företagens inställning till jämställdhet?  

- Vad är ledningen inom företagens inställning? 

- Vad har företagens anställda för inställning? 
 

1.2.1 Analys av frågeställning 
Med inställning till jämställdhet så ämnar vi att undersöka och återspegla de åsikter som 

företag och dess anställda har kring jämställdhet i stort men även hur man ser på det som, av 

vi med stöd av vår litteraturstudie menar, är ett stort problem inom IT-branschen när det 

kommer till jämställdhet, nämligen en snedvriden könsfördelning. Vi vill med vår 

frågeställning och dess underfrågor kunna återspegla hur företag och dess anställdas uppfattar 

jämställdhet inom IT-branschen. Vi vill kunna återspegla deras, både företagen och dess 

anställdas, egna erfarenheter kring begreppet men även gå djupare och försöka förstå vad 

dessa åsikter grundas på. 

1.3 Avgränsning 
I vår studie kommer vi att arbeta kring och med begreppet jämställdhet, ett begrepp som har 

många olika definitioner och innebörder. Vi har valt att utgå från den beskrivning av 

jämställdhet som Trauth (2012) gör, detta eftersom vi delar hennes åsikter kring 

problematiken kring jämställdhet inom IT-bransch och dess direkta koppling till 

könsfördelning. För en mer ingående definition av jämställdhet, se avsnittet tidigare 

forskning.   

1.4 Intressenter 
Målgruppen för denna uppsats är informatiker och IT-företag generellt. Genom detta arbete 

kommer främst de deltagande företagen men även resterande IT-företagen att få en bild över 

den aktuella situationen kring jämställdhet. Om och hur ämnet upplyses, om och vilka insatser 

som tas vid i olika IT-företag. 



2.Tidigare forskning 
Under tidigare forskning motiveras de åtta områden eller teman som denna studie utgått ifrån vid 

intervjuerna. 

Vi har genom att undersöka tidigare forskning fått en djupare förståelse kring  problem gällande 

jämställdhet som råder inom IT-branschen (se Metod 3). Genom djupgående forskning kring 

ämnet jämställdhet inom IT så har vi bildat oss en uppfattning kring vilka områden som vi 

känner är väl motiverad att undersöka vidare. Vi har även genom vår forskning fått en inblick i 

att mycket av den tidigare forskningen oftast handlar om samma ämnen, därför har vi valt att 

dela in den tidigare forskningen i 8 olika “kategorier” eller “teman”, som kommer spegla hela 

vår studie då vi kommer skapa vår intervjuguide kring dessa. Vi kommer sedan använda oss 

utav dessa kategorier för att redovisa de svar som respondenterna givit oss i våra intervjuer.  

Dessa 8 kategorier är Jämställdhet - ett fortsatt problem, Kvotering och jämställdhet -

definitioner, Företagens policys kring jämställdhet, Historiskt perspektiv - har något förändrats, 

Orsaken till ojämställdhet, Att vara kvinna inom IT, Förslag på åtgärder och 

Digitaliseringskommiténs förslag. 

Mycket av vår forskning har gjorts med inblandning av Dr Eileen Trauth, för vidare beskrivning 

om varför vi valt forskning gjord av Dr Trauth, se Metod (3.1.1) 

Vi har även sökt forskning kring begreppet jämställdhet, där Trauth (2012) menar att 

könsfördelningen inom en bransch, för att kallas jämställd, måste likna könsfördelningen inom 

det land som branschen finns i. T.e.x I Australien där drygt 50% av befolkningen som arbetar 

är kvinnor så är 75% av alla som arbetar inom IT-branschen män. Hennes syn på jämställdhet 

grundar sig alltså framförallt kring könsfördelning. Denna syn på jämställdhet är den synen som 

vi delar och kommer därför i denna forskning att huvudsakligen syfta till den definitionen när 

begreppet jämställdhet diskuteras.  

 

2.1 Jämställdhet ett fortsatt problem? 
Är jämställdhetsfrågan fortfarande ett problem inom IT-branschen, eller bör fokus flyttas till 

“viktigare” problem? Denna fråga reder Trauth (2012) ut och förklarar orsaker till varför 

denna fråga fortfarande bör tas på största allvar. Man visar att trots att drygt 50 % av 

Australiens population som arbetar är kvinnor, så är könsfördelningen inom IT-branschen (en 

av de snabbast växande branscherna i Australien) väldigt snedfördelad (75 % av alla som 

arbetar inom IT är män), Siffror som även är jämförbara med den rådande situationen i 

Sverige (SCB, 2014-1-14).  

Trauth går igenom flera fenomen som kan ligga till bakgrund för underrepresentationen av 

kvinnor inom just IT och menar på att så länge en underrepresentation finns så är problemet 

ständigt aktuellt. Hon menar på att det saknas naturliga förebilder för unga kvinnor. Hon 

menar även att anledningen till att frågan känns, av många, ”uttjatad” är att IT är i mångt och 

mycket en bransch där problemlösning är en stor del av verksamheten och där ett så pass 

svårlöst problem som problemet med jämställdhet blir frustrerande för många. Man letar efter 

en “Quick fix” istället för att vara villig att gå till roten med det onda.  

 



2.2 Kvotering och jämställdhet 
Jämställdhet har olika definitioner, beroende på vem/vilka och när de uttalar sig om ämnet 

(Lewis, 2006). Kärnan i jämställdhet är att det skall vara lika rättigheter och skyldigheter men 

framförallt möjligheter i utformandet utav ett samhälle, oavsett kön. Ordet kvotering, dess 

innebörd och definition är hett debatterad, men kärnan i kvotering är att aktivt förbättra de 

arbetsmässiga och utbildningsmässiga förutsättningarna för underrepresenterade 

samhällsgrupper inom olika branscher. Likt jämställdhet, så skiljer sig synen på kvotering 

oftast från person till person, mycket beror på att väldigt många olika definitioner finns på 

ordet och dess innebörd (Trauth, 2002). 

 

2.3 Företags policys 
Företagen spelar själva en stor roll när det kommer till jämställdhet inom IT-branschen, 

eftersom det är företagen själva som bestämmer vad som förmedlas till allmänheten och till 

dess anställda. 

I Trauth et als studie (2008) pratar kvinnor i Boston om att IT-företagen själva har gjort ett 

stort arbete för att öka jämställdheten på deras företag. Man pratar om att många av IT-

företagen utbildar dess anställda inom jämställdhet och jämlikhetsfrågor. Att företagen arbetar 

med universitet och colleges för att kunna vägleda studenterna.  Både i Massachusetts och i 

North Carolina så menar respondenterna att företag arbetar tillsammans med regeringen och 

de lokala politikerna för att öka jämställdheten på arbetsplatserna. 

I Sverige finns dessutom en lag kring företag och jämställdhet, (diskrimineringslagen) som 

säger att ”alla arbetsgivare med minst 25 anställda det senaste kalenderårsskiftet måste 

upprätta en jämställdhetsplan” . 

 

2.4 Historiskt perspektiv 
Den historiskt negativa attityden gentemot kvinnor som arbetar inom IT-branschen har 

förändrats mot en mer positiv/mindre negativ inställning genom tiden (Trauth et al., 2008). 

Trauth (2012) menar att denna förändring har skett alldeles för långsamt.  

Trauth (2012) skriver även i sin studie att en av de lärdomarna som författaren själv tagit 

genom sina studier är att könsrollerna, könsnormerna och det som anses som acceptabelt 

kvinnligt arbete i ett land inte nödvändigtvis behöver vara acceptabelt i ett annat. D.v.s. olika 

kulturer har olika syn på vad som anses vara acceptabelt kring könsrollerna.  

I genomförandet av flertalet intervjuer, (Trauth et al, 2003) så framkommer det att många av 

respondenterna har olika syn på hur historien har utspelat sig för kvinnor inom IT-branschen, 

ett fenomen som har sitt ursprung att man kommer ifrån och, som tidigare nämnt, olika 

kulturer.   

 

2.5 Orsaken till ojämställdhet 
För att kunna möjliggöra och presentera ett förslag på en lösning så måste man först kunna 

identifiera vad problemet är, dvs. identifiera orsaksfaktorn. Detta är ett stort problem som 

detta ämnesområde har stött på (Trauth, 2006). Trauth (2006) skriver i sin studie att mycket 

av den tidigare forskning som har bedrivits har utgått ifrån att man studerar 

underrepresentationen utav kvinnor inom IT-branschen utifrån två grundteorier, den 



biologiska (underrepresentationen beror på skillnader i arvsanlagen mellan könen) och den 

sociala (den kvinnliga sociala identiteten passar inte ihop med IT:s sociala identitet, vilket 

utgörs av den manliga sociala identiteten) men att dessa inte är tillräckliga. Det krävs helt 

enkelt nya perspektiv på problemet, nya och mer nyanserade teorier. Vidare menar Trauth 

(2006) att teorierna har lagt en alldeles för stor tyngd på att finna en orsaksfaktor som 

förklaras av skillnader mellan kvinnor och män, istället borde forskningen fokusera på att 

finna orsaksfaktorerna som ligger bakom kvinnorna val av IT-branschen och kvarstannande 

inom IT-branschen. Insatserna kan med större säkerhet riktas in mot dessa faktorer har 

identifierats (Trauth, 2006). 

2009 undersöker Trauth et al. orsakerna bakom underrepresentationen utav kvinnor inom IT-

branschen genom att i sin studie lyfta fram tre utav de många orsaksfaktorer som finns bakom 

problemet. Dessa orsaksfaktorer är baserade på tidigare studier, där de visat sig alla vara 

bidragande (i olika grader) till underrepresentationen. Dessa faktorer är: jobb-liv balans 

(balansen mellan privatlivet och jobblivet), arbetsklimat (beteendemönster och ev. jargong på 

arbetsmiljön) och mentorskap (en erfaren arbetare hjälper en nykomling psykologisk och/eller 

teknisk). Resultatet visade att alla dessa tre orsaksfaktorer har en stor roll bakom problemet. 

De intervjuade kvinnorna i studien berättar att det i praktiken är nästintill omöjligt att försöka 

hinna med både privatlivet, om man har barn och familj (där sysslor som att städa, laga mat 

och umgås med barn och familj nämndes av respondenterna) och jobblivet. Kvinnorna 

upplever att de måste vara på tårna “24/7” och att en individ inte orkar det livet ut. 

Arbetsmiljön visade sig också vara ett stort fortsatt problem. Allt ifrån första 

anställningsintervjun (där många kvinnor beskriver att de blir tillfrågade extra mycket om 

deras planer för livet då deras chefer inte vill ha en anställd som exempelvis ska bli mamma) 

till lunchen (där de inte känner sig välkomna av “grabbgängen” som ska sitta tillsammans, 

vilket är majoriteten av de anställda) till att de måste tänka på sitt utseende och beteende extra 

mycket (då de upplever att de får ständiga kommentarer och vissa som inte tas på allvar på 

grund av att de har en ljusare röst). Den tredje faktorn, mentorskap, visade positiva effekter, 

speciellt i de tidiga stadierna i karriären. Både det tekniska mentorskapet och såväl det 

psykologiska mentorskapet. Att delta i olika former av mentorprogram visades vara 

nödvändigt för många utav kvinnorna då de fick mod, motivation och vägledning.  

Trauth (2009) menar i en del av sin slutsats att det är av yttersta vikten att dessa faktorer 

undersöks i hela världen. Då det med stor sannolikhet är olika orsaksfaktorer som spelar in 

olika mycket beroende på miljön. 

 

2.6 Att vara kvinna inom IT 
Som tidigare nämnts så är första steget i att lösa ett problem att identifiera orsaksfaktorn, 

vilket är ett av de stora problemen när det kommer till genusfrågor inom IT. När ett problem 

uppstår så har vi människor en tendens till att leta efter snabbast möjliga lösning och på så sätt 

bli av med problemet så fort som möjligt. Men för att få bukt med ett problem så bör man gå 

till roten med det onda (Trauth et al, 2008). Därför genomfördes en studie (Trauth et al, 

2003), där 20 kvinnor intervjuades om hur det är att vara kvinna inom IT, för att få en djupare 

förståelse om hur det är att vara kvinna inom IT-branschen.  

Studien visar på stora problem när det kommer till t.ex. den generella behandling av kvinnor 

inom IT, kvinnors underrepresentation inom IT samt bristen på uppmärksammade kvinnor 

som lyckats inom IT. 



De intervjuade kvinnorna i studien pratar om en "manlig jargong" som kan i värsta fall både 

vara sexistisk och diskriminerande. Man pratar om att manliga kollegor inte visar respekt mot 

sina kvinnliga kollegor, att man måste anpassa sig efter "männens värld" för att passa in.  Man 

pratar även om att trots att synen på jämställdhet historiskt sett blivit bättre så är problemet 

kring jämställdhet fortfarande ett stort problem och många åtgärder måste göras.   Man pratar 

även om bristen på naturliga förebilder för unga kvinnor inom IT.    

 

2.7 Förslag på åtgärder 
Att finna relevanta men framförallt effektiva åtgärder för underrepresentationen är inte enkelt, 

inte så länge som vi inte studerar ämnet utifrån alla möjliga perspektiv (Trauth, 2006). I jakten 

på att finna orsaksfaktorer och åtgärder för underrepresentationen utav kvinnor inom IT-

branschen, undersöker Trauth et al (2008) i sin studie ämnet utifrån två perspektiv, ett 

ekonomiskt och ett kulturellt. För att få en spridning utav miljö och kultur utfördes studien i 

tre olika delstater i USA (Massachusetts, North Carolina och Pennsylvania). I Massachusetts 

så ansåg flera av de intervjuade kvinnorna att en stor framgångsfaktor för IT i Massachusetts 

var delstatens fokus på utbildning.  Flera av respondenterna svarade att deras high school’s 

satsade mycket på undervisning i matte, kemi och datorteknologi.   Man pratade även om att 

många IT-företag utbildar dess anställda inom jämställdhet och jämlikhetsfrågor. Många 

respondenter menade att de tror att det är lättare att vara kvinna inom IT i Boston än vad det 

skulle vara i andra städer i USA. I Boston så är 49,6 % av alla som arbetar kvinnor, därför 

menade många av de intervjuade kvinnorna att man inte på något sätt såg sig som en minoritet 

(som kvinna inom IT) utan att det var ganska vanligt. 

 

2.8 Digitaliseringskommisionens förslag 
Digitaliseringskommisionen, utsedda av regeringen att forska kring nya förslag för att göra 

Sverige mer digitaliserat, har i deras rapport (SOU 2015:91) skrivit om problemet med 

jämställdhet inom IT, där man visar på en snedfördelad könsfördelning inom yrket och man 

ger även ett konkret förslag på hur detta problem kan motarbetas.  Förslagets syfte är att höja 

antalet kvinnor som utbildar sig vid högre IT-utbildningar (där snittet av kvinnliga studenter 

endast är 9%) och förslaget i sig går ut på att kvinnor som studerar vid en högre IT-utbildning 

där den procentuella andelen kvinnliga studenter understiger 15% skall , vid examen, få hela 

sin studieskuld (som är kopplad till utbildningen) till CSN avskriven.  

 



 

 

3.Metod 
I kapitlet Metod redogör vi metodvalet och tillvägagångssätt steg för steg genom hela 

studien.     
 

3.1 Metodval 
Eftersom denna uppsats inte syftar till att kritiskt granska företagens inställning kring 

jämställdhet utan söker en djupare förståelse kring jämställdhet så valde vi i denna studie att, 

utifrån Bryman (2011), använda oss utav en kvalitativ metodansats. Bryman (2011) skriver att 

den kvalitativa metoder är lämpade för de studier som syftar till att få en djupare förståelse för 

ämnesområdet.    

 

3.1.1 Litteraturstudie 
I vår litteraturstudie riktade vi oss in på studier från databaser såsom Google Scholar 

(eftersom den har en enkel sorteringsfunktion), Libris (för att enkelt kunna söka i alla svenska 

universitets databaser), DIVA (för att kunna söka kring uppsatser) och Summon (eftersom den 

sökmotorn ger tillgång till många uppsatser som Google Scholar inte ger). Det finns flera 

nyckelord som kan generera olika resultat men baserat på vår kunskap och i takt med vår 

litteraturstudie så stod det klart att följande nyckelord nämndes i flertalet artiklar och var på så 

sätt givande för oss: ”Gender equality Information technique”, “Gender, IT “, 

”gender differences information technique”, ” jämställdhet inom informationsteknik”, 

”jämställdhet inom arbetsmiljön” och ”genus i arbetsmiljön”.   
 

Databasen vi tittade på (de ovannämnda) hade en del olika filterfunktion, exempelvis kunde 

man filtrera resultaten så att dem endast skulle vara efter ett visst årtal och/eller att resultaten 

endast skulle vara ”Peer Reviewed” artiklar och/eller att helt enkelt utgå ifrån ett sökord. Vi 

började vår sökning väldigt brett i det avseendet att vi endast använde ett sökord som filter. 

Exempelvis så genererade sökordet ”Gender equality Information technique” i Google Scholar 

hela 199 000 träffar. Sedan efter att ha försökt att hitta någon eller några studier av intresse, 

d.v.s. som kunde relateras kring vårt uppsatsämne, så var det dags för en filtrering. Eftersom 

IT-branschen fortfarande är en relativt ung bransch så valde vi att titta på studier från år 2000 

och framåt, vilket även såg till att studierna skulle vara mer uppdaterade (Lavington, 1980). 

Genast gick antalet träffar ner till 20 000. Härifrån var det bara samma process som 

upprepades, det vill säga justera filtreringen, som oftast handlande om att öka årtalet för mer 

uppdaterade studier, och sedan leta fram relevant data.  
 

Urvalet av studier gjordes efter vad vi ansåg vara intressanta och givande för att besvara 

denna studies frågeställning samt uppfylla dess syfte, d.v.s. studier vars huvudfokus var just 

jämställdhet inom IT-branschen. 
  

I vår litteraturstudie fann vi att det finns en hel rad med forskning utfört utav olika forskare 

som ser på jämställdhet från olika perspektiv. Sedermera hittade vi en väletablerad forskare, 

Dr Eileen Trauth. Trauth är professor i Informations vetenskap och teknologi vid 

Pennsylvania State University, och har i över 25 år forskat kring vilken påverkan sociala, 



kulturella och organisationella faktorer har inom IT, med inriktning på jämställdhet och social 

acceptans. Efter att ha läst igenom ytterligare ett par av hennes studier insåg vi att hennes syn 

på jämställdhet är en syn som vi delar, att en jämställd IT-bransch kan och bör definieras av 

en jämn könsfördelning. Vidare insåg vi, i och med att vi delar samma perspektiv på 

jämställdhet, att vår forskning skulle bygga vidare på hennes studier.   
 

3.1.2 Urval 
I denna studie har vi valt att utgå ifrån ett strategiskt urval. Det strategiska urvalet innebär att 

forskaren handplockar sina respondenter utifrån studieområdet och försöker att få så stor 

spridning som möjligt (Eneroth, 1987). Spridningen i vårt fall handlade om att intervjua 

företag utav olika storlekar, där vi tänker oss att ett litet företag är bestående utav fem till tio 

anställda och ett stort är minst bemannade med 40 anställda. Denna spridning var viktigt för 

oss då vi ville få ett så representativt urval som möjligt. 
 

Urvalet i denna studie inleddes med att vi kontaktade samtliga IT-företag som vi fann i 

Örebro, både företag som vi definierat som “små” samt företag vi definierat som “stora”. 

Kontakten sköttes via e-mail där vi börjar med att beskriva vilka vi är och vad vi håller på 

med. De fem företag som visade intresse besvarades med ett nytt och betydligt mer detaljerat 

e-mail, där vi beskriver vilka vi är, studiens syfte, hur en eventuell intervju går till, vilka 

etiska aspekter som vi tar till hänsyn och vad som händer efter intervjun. Vidare så valde vi 

att boka intervjuer med personer i någon form av chef position, för att senare boka intervjuer 

med en anställd, om företagen och den anställde hade tiden att ställa upp.  
 

Vi valde sedan att genomföra intervjuerna hos tre olika företag(då dessa var de enda där 

tidsaspekten för uppsatsen passade den valda tidsramen), där två små företag representerades 

av varsin chef, ett företag med fler anställda representerades av en chef samt en kvinnlig 

anställd och där ett stort företag representerades av en person i högre chef position, en person 

i lägre chefsposition samt två anställda varav en utav dessa utav kvinnligt kön. Intervjuerna 

genomfördes på totalt 7 personer, där 3 personer var kvinnor i olika positioner inom 

företagen. Denna uppdelning, mellan chefer och anställda. i intervjuerna var central för oss då 

denna studies syfte är att både förstå företagens (här representerade av chefer) och de 

anställdas inställning kring jämställdhet. 
 

3.1.3 Genomförande utav intervjuer 
I studien valde vi, som tidigare nämnt, ett kvalitativt angreppssätt vilket resulterade i 

kvalitativa intervjuer. Då vi saknar tidigare erfarenhet utav kvalitativa intervjuer så ansåg vi 

att det skulle gynna oss att vi i alla intervjuer är två. Dels för att vi kan komplettera varandra, 

vi ställer en fråga var vilket ser till att medan en ställer en fråga och respondenten svarar så 

hinner den andra tänka ut en följdfråga, och dels för att, för oss, så kan det kännas psykiskt 

mer bekvämt att vara två. Mer i detalj hade den ena utav oss en ”ledarroll” och var ämnad att 

främst ställa frågorna samt leda samtalet medan den andra utav oss försökte främst att 

anteckna och sedan ställa frågor i andra hand eller om något var oklart. Då vi, som tidigare 

nämnt är oerfarna som intervjuare, försökte vi att rotera i rollerna för att förstå vilken av oss 

som är bäst i vilken roll, där vi till en början gick vi in med inställningen att den som får första 

bästa kontakten med respondenten skulle senare ta den naturliga samtalsledarrollen. 

 



Innan intervjuerna valde vi även förbereda en semistrukturerad intervjuguide. En 

intervjuguide är ett verktyg vi själva konstruerar och har till syfte att sätta ramar kring 

intervjun så att intervjusamtalet hålls så relevant som möjligt (Bryman, 2011). 

Bryman (2011) menar att det semistrukturerade sättet ger respondenten själv möjligheten att 

utveckla sina svar och inte vara låst vid ett svar endast. På det sättet tillät det 

semistrukturerade sättet respondenterna i denna studie att själva reflektera kring sina tankar 

och erfarenheter. Förutom att intervjuguiden hjälpte oss att hålla samtalen relevant så hjälpte 

den oss att ställa följdfrågor, eller om det inte fanns några följdfrågor så kunde vi bara välja 

en annan fråga som fanns på denna guide. Intervjuguidens struktur var att den innehöll frågor 

som var kategoriserade under teman, t.ex. ”Vem är du och vilket är din position inom 

företaget?” är en fråga som kategoriserades under ”bakgrund/uppvärmning”, dvs. denna fråga 

hade till syfte att ta fram information om respondentens bakgrund, nuvarande position inom 

företaget och förbereda respondenten inför lite mer komplicerade och invecklade frågor. 

Under intervjuerna valde vi att inte ställa alla frågor vi hade förberett till alla respondenter, 

detta för att vi ansåg att det inte är relevant att exempelvis fråga om ”lösningar till 

ojämställdheten” om inte respondenten ansåg att ett problem existerar. Vi valde att följa, som 

tidigare nämnt, det semistrukturerade sättet i den mån att vi ställer våra centrala frågor och 

låter dem prata fritt, det var inte givet att alla respondenter kom in i samma spår men 

utgångspunkten (våra huvudfrågor, se bilaga 2) var densamma. Förutom att intervjuguiden 

fungerade som ram under intervjun så underlättade den även senare transkribering, vilket 

förklaras mer under Analysmetod (3.2).    
  
Vi utförde, innan de faktiska intervjuerna hos företagen, även en pilotintervju. Syftet med 

pilotintervjun var att korrigera intervjuguiden och vår teknik, det var viktigt för oss att få en 

kort vana om hur det kändes att ställa frågor. Pilotintervjun satte även oss och våra förmågor 

som intervjuare på prövning. Genom att låta respondenten ge kritik så ökade vår medvetenhet 

om vad vi behöver blir bättre på. Vi blev exempelvis betydligt bättre på att ställa öppna 

frågor, ställa en fråga i taget, vara tydlig och att inte förmedla oönskade budskap med 

kroppsspråket. Pilottestet gav oss även en uppfattning om hur länge intervjuerna skulle pågå, 

vilket sedan visade sig variera från person till person. Den kortaste intervjun genomfördes på 

ca 30 minuter medan den längsta pågick under 55 minuter. Detta berodde på hur långa och 

utförliga svar respondenterna svarade. Det mest problematiska för oss var att komma på en ny 

fråga att ställa samtidigt som man lyssnar på respondentens nuvarande svar. Vi insåg även att 

det är oerhört viktigt att gå in i varje intervju utan att uttrycka olika värderande ord 

överhuvudtaget, detta då denna studie behandlar ett ämne som kan vara av synnerligen 

känslig karaktär för många generellt samt att studiens syfte inte är att värdera åsikter, utan att 

helt enkelt spegla dessa.  
 

Under intervjuerna använde vi även en diktafon för att spela in intervjuerna och därmed 

möjliggöra en så effektiv och precist transkribering som möjligt. Givet är att vi innan 

intervjun meddelade och frågade om att få spela in samtalet vilket vi förklara vidare under 

Etiska aspekter (3.4).    

3.1.4 Val av intervjufrågor 
Efter att ha läst igenom tidigare studiers metoder och deras frågor var det dags att vi satte oss 

ned och formulerade de frågor vi själva skulle använda i våra intervjuer. Baserad på vår egna 

tidigare kunskap ansåg vi att första steget skulle vara att titta på hur en intervjuguide 

framkallades och sedan försöka att framkalla en sådan. Baserat på hur en intervjuguides ser 

ut, i strukturen, enligt Bryman (2001) började vi med att dela in vår önskade intervju inom så 

kallade teman och samtidigt följa en viss röd tråd. Vår röda tråd skulle innehålla tre delar, 



inledande frågor, huvudfrågor och avslutande frågor. Sedan började vi att skriva ned våra 

frågor baserat på tidigare studier (se Tidigare forskning 2) 
 

I samtliga av våra intervjuer skulle vi börja med att vi frågar om respondentens bakgrund och 

position, för att på så sätt få en uppfattning om vem det är som vi intervjuar. En sådan fråga 

skulle kunna se ut som: ”Berätta gärna om vem du är och vilken position du har i företaget”. 

Sedan, beroende på om vi fick ett längre svar eller en kort så kunde vi följa upp med 

ytterligare fråga, t.ex. ”Hur ser en vanlig dag ut för dig?”. Poängen med dessa frågor, förutom 

att vi skulle få en bild utav vem det är som vi intervjuar, var att få respondenten att känna sig 

bekväm, att inte vara rädd eller nervös för att samtala med oss.  
 

Efter de inledande frågorna hade vi våra huvud frågor, som baserats på de tidigare 

identifierade kategorierna i vår litteraturstudie, var indelade likt följande: 
 

 Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 

Jämställdhet     

Kvotering     

Företags policy     

Historiskt 

perspektiv 

    

Orsaken till 

ojämställdhet 

    

Att vara kvinna 

inom IT 

    

Förslag på åtgärder     

Digitaliseringskom

miténs förslag 

    

Ovanstående tabell har till syfte att illustrera på ett ungefär vilka områden som vi under intervjun berörde. Mallen i sig 

användes inte under intervjun. 
 

Vi började oftast med att fråga om jämställdhet och kvotering.  Eftersom denna studie inte 

syftar till att kritiskt granska respondentens åsikter, samt att vår egen tolkning av begreppet 

inte var relevant i dessa intervjuer, så var det viktigt att inte använda några värderande ord 

som ”bra” eller ”dåligt”. Våra frågor utgick hela tiden utifrån respondentens upplevelser och 

erfarenheter. Vi ville få en sammanfattad bild av vad respondenterna ansåg att ordet 

jämställdhet betyder, eftersom det finns många olika definitioner av ordet så ansåg vi att det 

var viktigt för respondenterna att själva ge sin definition av ordet. 
Precis som ordet jämställdhet så finns minst lika många olika uppfattningar om betydelsen 

bakom ordet kvotering. Ett ord som är väldigt hett laddat och ett ämne i sig som är väldigt 

debatterat.  Det var därför, som tidigare nämnt, viktigt för oss att inte själva ge orden några 

värderingar utan helt låta respondenten värdera orden själva.  

T.ex. då vi berörde jämställdhet och kvotering så kunde våra frågor se ut som följande: ”Vad 

är jämställdheten i din mening?”, ”Hur ser jämställdheten ut idag?”, ”Upplever du eller tror 

du att det är många som tänker på jämställdhet?”, ”Vilka det är som tänker på jämställdhet?”, 



”Vilka bör tänka på jämställdhet”, ”Hur ser företaget på jämställdhet?”, ”Finns det några 

policys?” och ”Hur bör företaget se på jämställdhet?”. 

Eftersom denna studies syfte är att förstå vad respondenternas åsikter är och vad de grundar 

sig på så var det viktigt att gå ner på djupet och försöka utreda hur samt varför. Utav den 

anledningen så var det givet att vi alltid frågade hur eller varför det var så om respondenten 

svara ett ”ja”, ”nej” eller om svaret var för kort. 
 

Våra frågor angående historia var mest utifrån ett utvecklingsperspektiv, om en utveckling har 

tagit plats eller inte och hur har det sett ut, allt utifrån våra respondenters egna perspektiv. 

Dessa frågor är baserade på Eileen Trauth’s studie (2008) samt Trauth et al (2012). Frågorna 

kunde se ut som följande: ”Utifrån din erfarenhet, har du känt av någon utveckling kring 

synen på jämställdhet inom It- branschen?”, ”Varför tror du att antalet kvinnor inom IT-

branschen har ökat? Generellt.”, ”Om en utveckling har tagit plats, har den varit för långsam? 

… Varför då?”, ”Hur tror du att företag och människor i allmänhet ser på jämställdheten inom 

IT-branschen i framtiden?”, osv. Dessa frågor användes för att få respondenterna att fundera 

kring ifall man ansåg att synen på jämställdhet har förändrats under dennes egen karriär, för 

att personen i fall där den kanske har svårt att relatera till hur jämställheten inom IT-

branschen egentligen ser ut i dagens läge, får någonting att referera till. Dem var även viktiga 

eftersom de skulle ge oss en uppfattning huruvida våra respondenter delar samma uppfattning 

om den historiska utvecklingen eller inte. 
 

Sedan var det företagets insatser som var intressant. detta område påbörjade vi alltid med en 

fråga som vi baserat på ett tidigare studier (Trauth et al, 2008). 

Här ville vi veta ifall det företag som respondenterna arbetade på hade några specifika policys 

för att arbeta med jämställdhet. Eftersom det enligt diskrimineringslagen krävs att “alla 

arbetsgivare med minst 25 anställda det senaste kalenderårsskiftet ska upprätta en 

jämställdhetsplan”, så ansåg vi det intressant att hur anställa och chefer förhåller sig till 

denna. 

Vi valde även att be våra respondenter att själva teorisera kring varför ojämställdhet existerar 

samt varför så få kvinnor arbetar hos IT-företag, detta eftersom Eileen Trauth i sin studie 

(2008) menar att många personer pekar på ett bristande intresse hos unga flickor, något som 

hon sedan förklarar egentligen beror på bakomliggande faktorer, således ansåg vi det relevant 

att veta ifall våra respondenter också ansåg detta vara en stor faktor.  

Eftersom våra intervjuer genomfördes i Sverige, så ansåg vi det relevant att prata om det 

faktum att Sverige år 2015 fick en ny regering, som själva uttalat att ”Sverige har världens 

första feministiska regering” (Regeringen 2016), med bakgrund mot detta så ansåg vi det 

intressant att undersöka vilka konkreta förslag som den nya regeringen har tagit fram för att 

öka jämställdheten inom en så pass stor bransch som IT-branschen. Vi fann då ett förslag från 

Digitaliseringskommisionens, utsedda av regeringen att forska kring nya förslag för att göra 

Sverige mer digitaliserat. I deras rapport (SOU 2015:91) så tar man även upp problemet med 

jämställdhet inom IT och ger även ett konkret förslag på hur detta problem kan motarbetas.  
 

Ordningen på frågorna varierade beroende på vart vi hamnade efter varje fråga men det 

viktiga var att få svar på alla våra frågor.  
 

Under intervjuerna så frågades respondenterna även ifall dem anser att en kvinna inom IT-

branschen behöver vara på ett annat sätt, eller behandlas på ett annat sätt än sina manliga 

kollegor. Enligt forskning av Eileen Trauth(2003) så finns det vissa ”manliga” egenskaper 

som premieras hos kvinnor inom IT, att man som kvinna måste vara på ett visst sätt för att 



lyckas, medan män inte behöver följa någon specifik mall över hur man skall vara som 

person. 

Efter huvudfrågorna var det dags för de avslutande frågorna. Som oftast såg ut som följande: 

”Utöver det vi har diskuterat här, kommer du på något som vi inte har tagit upp? Ett område 

eller aspekt kring jämställdheten som vi inte berört?”. Dessa frågors syfte var inte endast att 

avsluta intervjun på ett så rund och fint sätt, utan här var det ytterst viktigt att summera hela 

intervjun med en eller två sammanfattande meningar. Att ställa en sista bekräftande 

följdfråga, t.ex. ”Om vi har förstått det rätt så menar du såhär …?” eller ”Så, enligt dig så är 

det …?”. När respondenten och såväl vi kände oss nöjda så var det viktigt att tacka för 

intervjun och skaka hand.  

 

3.1.5 Alternativa metoder 
Generellt så skulle vi titta på en kvantitativ metodansats om den kvalitativa inte skulle vara 

aktuellt. Vi anser dock, utifrån det vi lärt oss i litteraturstudien och från tidigare kunskap, att 

en kvantitativ metodansats inte skulle kunna besvara denna studies syfte, av den anledningen 

att kvantitativa studier försöker generalisera och studera samt analyserar en hög strukturerad 

data utan att gå på djupet, vilket är tvärtemot vad den kvalitativa metodansatsen gör 

(Bryman.2011). Denna studies syfte går, med andra ord, inte att uppfylla med en kvantitativ 

metodansats. 
 

3.2 Analysmetod 
Bryman (2011) menar att vid kvalitativ intervju är det ett stort plus med inspelning då detta 

ger intervjuaren en viss typ av lugn, ett lugn om att denne kan vid ett senare tillfälle ta sin tid 

för att gå igenom och utföra sina analyser på sitt fynd. Samtidigt är detta positiv för den 

intervjuade då möjligheten för en mer exakt uppfattning och citering är större med en inspelad 

intervju än utan. Detta var relevant för oss då vi, som oerfarna intervjuare, kunde tänka att vi 

inte behöver anteckna allt, att vi kommer att kunna sitta senare och få med allt viktigt ifrån 

intervjun. Därmed kunde vi i första hand lägga mer fokus på att ställa frågor och följdfrågor 

än att anteckna.  

  
Efter intervjun var det dags för oss att transkribera. Transkriberingen gick ut på att återgå till 

inspelningen utav intervjun och lyssna på den samtidigt som varje ord skrevs ut. Detta för att 

senare kunna strukturera den insamlade datan mer överskådligt och vilket vi i senare skede 

analyserar. Det var viktigt att behålla den exakta konversationen så pass intakt som möjligt. 

Visserligen skalades alla ”ehm” eller ”hmm” senare bort, så länge de inte var betydande för 

orden eller meningen men att meningarna och orden i dess kontext var viktiga. Bryman 

(2011) skriver att det svåra med transkriberingen är att de nedskrivna orden oftast läses 

väldigt känslolöst, därför var det viktigt för oss, som ovan nämnt, att försöka poängtera och 

behålla meningarna samt orden i dess kontext. Vilket kunde ske bland annat med hjälp utav 

tecken som ”!”, ”…” eller stora bokstäver. En timmes intervju tog ca 6 timmars arbete att 

transkribera, vilket är det ungefärliga uppskattade tidsramen enligt Bryman (2011). 
 

Nästa naturliga steg i processen blev kodning (Bryman, 2011). Kodningen innebär en ytlig 

analys utav den insamlade datan enligt Bryman (2011). Vi utgick ifrån Bryman (2011) och 

markerade den mest relevanta datan och sedan placera in dessa i olika kategorier, vi tog även 

fram nyckelord. Dessa generella kategorier användes senare för de resterande 

transkriberingarna som kodas. Detta arbetssätt resulterade i ett mer överblickbart resultat på så 



sätt att den som analyserar datan kunde enkelt jämföra respondenternas svar inom de olika 

kategorierna utan att behöva ta sig igenom en hög med data.  

Genom att lyssna igenom intervjuerna och samtidigt skriva ner ordagrant vad som sagts så 

fick vi som transkriberare en överblick av vad som sagts, sedan genomförde vi en 

rättskrivning av intervjuerna där pauser, mellanrum och andra ljud som inte bör vara med i 

skrift togs bort. Sedan lyssnade vi igenom intervjuerna igen, 3-4 gånger, samt läste våra 

anteckningar, för att bilda oss en tydlig bild av vad personen egentligen ville ha sagt, vilka 

värderingar (så som suckar, tonlägen, kroppsspråk etc.) som ligger i det som respondenten 

säger. Genom att vi lyssnade flertalet gånger så minskade vi de misstolkningar som möjligen 

skulle kunna uppstå. Detta var viktigt för oss eftersom studiens syfte är att återspegla 

respondenternas åsikter. Sedan delades texten in efter de olika delar vi valt att fokusera på, 

t.ex. Jämställdhet – definition, Kvotering, Företagets syn på jämställdhet. Hela stycken från de 

olika intervjuerna delades sedan in i olika färger för att enkelt kunna jämföra de svar som 

respondenten svarat med vad de andra respondenterna har svarat, för att enkelt kunna få en 

överblick över samtliga svar inom området.  Svaren sammanfattades sedan i varsin del som 

presenteras i resultatet. 
 

3.3 Validitet och reliabilitet 
Validitet inom vetenskaplig forskning innebär att mäta det som avses att mäta, detta är ett 

begrepp som har till syfte att säkerhetsställa kvalitén på den aktuella forskningen som sker. 

Inom denna studie så har vi jobbat med validiteten på så sätt att vi genomför kvalitativa 

intervjuer, där vi ställer frågor utav en mer utredande karaktär och söker efter en djupare samt 

mer precisa definitioner från respondenterna. Detta gör vi utifrån Bryman, som menar att ett 

långvarig och detaljrikt samtal säkerhetsställer en högkvalitativ överensstämmelse mellan 

observationen och teorin (Bryman 2011). Därmed leder de kvalitativa intervjuerna till en 

förminskad risk för systematiska fel och misstolkningar. Därmed möjliggör vi en större chans 

med att kunna uppfylla denna studies syfte.  
 

Ett annat sätt att säkerhetsställa kvalitén är genom reliabilitet, vilket kan beskrivas som 

tillförlitligheten i forskningen. Reliabiliteten syftar till att säkerhetsställa samma resultat vid 

upprepad forskning under samma förhållanden, d.v.s. resultaten som forskningen mynnar ut i 

skall alltid vara densamma så länge det sker under samma förhållanden (Oates, 

2006). Reliabiliteten är betydligt mer tillämplig inom den kvantitativa metodansatsen då de 

påverkande faktorerna oftast inte är i förändring. Reliabiliteten blir därmed tämligen svår att 

handskas med inom denna studie, då de bidragande (oftast sociala) faktorerna är i ständigt 

förändring (Bryman, 2011). Skulle vi t.ex. utifrån vårt fall intervjua samma företag med 

samma chef två gånger med ett tio års mellanrum så är chansen väldigt låg att vi får exakta 

samma resultat (vilket kan exempelvis bero på att chefen har ändrat sin åsikt) därmed är 

reliabiliteten inte lika relevant som validiteten i den meningen studie.   
 

3.4 Etiska aspekter 
För att samhället och människan ska utvecklas så är det ytterst nödvändigt med forskning 

menar Vetenskapsrådet (2002). Varje forskare måste i grunden, vid varje ny vetenskaplig 

forskning, utgå ifrån forskningskravet och individskyddskravet. Vidare innebär 

forskningskravet att forskningen som bedrivs skall ska vara av allra högsta möjliga kvalitet 

och mynna ut i någon form utav kunskapstillskott (Vetenskapsrådet, 2002).   
  



I detta arbete har vi ständigt försökt att jobba utifrån etiska grunder, vi har hela tiden i förväg 

informerat samtliga deltagare om forskningens syfte (informationskravet), hur vi kommer att 

behandla datan (nyttjandeskravet och konfidentialitetskravet) och vilka rättigheter och 

skyldigheter de som deltagare har (samtyckeskravet) samt vilka rättigheter och skyldigheter vi 

som forskare har. Detta gjorde vi bland annat genom att skicka ett så kallad etiskt brev i 

förväg till de företag och anställda som visade intresse på att ställa upp i en intervju. I vårt 

etiska brev beskriver vi vårt arbetssätt och forskningssyfte utifrån de fyra huvudkraven. De 

respondenter som valde att ställa upp blev även alltid tillfrågad, innan intervjun startade, om 

en diktafon skulle vara godkänt att använda vid intervjun för att spela in. Dessa respondenter 

blev i förväg, både via e-mail och innan intervjun, också informerade om att det insamlandet 

datan kommer att behandlas anonymt genom hela forskningens gång och att det endast är vi, 

studiens författare, som har tillgång till datan. 
 

4.Resultat/Analys 
4.1 Definition av jämställdhet 
De flesta av respondenterna svarade ganska lika på frågan, att man ansåg att jämställhet är 

lika lön och förutsättningar oavsett kön, etnisk bakgrund eller sexuell läggning. Några få av 

respondenterna svarade med en suck och en ton av att det var en ”dryg” fråga, d.v.s. man var 

negativt inställd till att svara på frågan. Som om frågan var uttjatad.   

”Det känns gammalt. Om man säger att det känns eländigt att man ska behöva prata om 

jämställdhet, framförallt jämställdhet mellan könen fortfarande”. 

”Jämställdhet, är väl, (suck) att behandla alla lika oavsett kön, ras eller vad det nu är för 

någonting.” 

Dock skiljer sig många av respondenternas uppfattning om vad som egentligen är att ”tänka 

jämställt” där vissa menar att om man är jämställd så tänker man inte alls på kön eller etnisk 

bakgrund, utan går enbart efter kompetensen hos den anställde, och att det således inte spelar 

någon roll ifall en arbetsplats innehåller enbart vita män som är 40 år gamla, eftersom man 

utgått enbart efter kompetens så är det fortfarande jämställt.  

”Vi bryr oss inte om hudfärger eller sexuell läggning heller, vi vill bara ha någon som är 

lämplig till att göra det han ska göra här” 

”Jag tänker inte på jämställdhet för att det skall man inte behöva vara en fråga” 

Andra ansåg att vara jämställd betyder att man värnar efter mångfald på arbetsplatsen, och att 

i de flesta fall så hämmas en arbetsplats av att vara homogen, och därför bör fundera över vad 

som behövs på arbetsplatsen för att undgå att bli just homogen. Att jämställdhet är att värna 

om att det inte skall finnas underrepresenterade grupper på en arbetsplats.   

”Ja det är, när man behandlas lika, oavsett kön, färg och form. Samma regler för alla 

oavsett.” 

”Ja för mig så är det ju att alla har lika värde och lika förutsättningar” 

”Jämställdhet är ju, det är ju lika villkor på något sätt, att man kan jobba utifrån samma 

förutsättningar och samma utgångspunkter egentligen, oavsett vem man är” 

”Jämställdhet för mig är lika villkor oavsett kön. Enkelt sagt. Det är både lön, 

anställningsvillkor, olika liknande premisser.” 



 

När vi ställde den här frågan så upplevde vi att de respondenter som arbetade på företag som 

visste att deras arbetsplats inte innehöll särskilt många kvinnor eller människor av olika 

etniska bakgrunder, och inte ville prata illa om det företag som man arbetade på, menade på 

att det som är mest jämställt är att inte alls tänka på kön eller etnisk bakgrund och att i själva 

verket så kan en arbetsplats som utifrån anses vara ojämställt, eftersom de flesta anställda är 

av samma kön, etnisk bakgrund och ålder, egentligen vara en mycket jämställd arbetsplats.  

 

4.2 Definition/innebörd av kvotering 
Eftersom vi inför dessa intervjuer gick in med inställningen att granska objektivt valde vi att 

låta respondenterna själva definiera vad man ansåg att kvotering var, om det var positivt eller 

negativt samt ifall det är nödvändigt. Talande för de olika svaren var att på frågan vad 

kvotering är så ansåg 4 av totalt 7 respondenter att det var ett negativt ord, att det stod för 

särbehandling och ojämställdhet.  

”Kvotering, det är ju att frångå jämställdhet utifrån ett kunskapsperspektiv.” 

”Bakåtsträvande, är det ordet jag tänker på. Det är ju definitivt inte jämställt i alla fall.” 

Man ansåg att ordet innebär att en person enbart får ett jobb pga. dennes kön och att personen 

inte innefattar den kompetens som tjänsten egentligen kräver och att om personen hade varit 

av annat kön så hade personen inte fått jobbet.    

”Att säga att ”nu ska vi anställa en tjej” tycker jag låter lite panikartat, jag tycker att det 

är trist om det skall behöva vara så. Det är ju klart roligare om an kan anställa någon för 

att dem vill jobba här och att dem har rätt profil och kompetens än att bara anställa pga. 

kön. ” 

Några av respondenterna reagerade kraftigt och ansåg att det var ett ”vidrigt ord med en vidrig 

innebörd” och ansåg att det var fruktansvärt att vissa företag använde sig utav detta. Man 

ansåg även att det var fruktansvärt att man 2015 behöver prata om kvotering som en lösning 

på jämställdhetsproblemet 

 ”Jo jag tycker att det är, det äcklar mig lite ja faktiskt. Jag tycker att det är bedrövligt 

att det ska behövas överhuvudtaget, kvoteras in, jag tror att det kan behövas lite 

ibland misstänkas att det handlar om kvotering när man hör vissa tjänster tillsättas då 

inom vissa områden, jag tycker det är helt bedrövligt. Jag tycker det är lika bedrövligt 

som att det finns en lag om hur länge man har varit anställd, alltså att man säger att 

guldklocka går före kompetens fortfarande 2015, det är lika illa det. ”  
 

Några av dessa respondenter menade att, framförallt i ledande positioner, t.ex. styrelserum, så 

anställs personer för dennes kön eller etnisk bakgrund, mer än för dennes kompetens.  

”Absolut men jag blir ju ganska sådär riktad mot den, en ledande befattning, för jag 

tänker styrelser, jag tänker ledningar inom bolag och så vidare, eftersom det är det jag 

läser om. Men självklart går man in och ser på, jag gillar ju mångfald då och ehm, men 

jag skulle aldrig kvotera in någon, här skulle jag definitivt inte kunna göra det, jag vill 

inte göra det, jag kan inte kvotera in en kvinna, även om det är 1 kvinna och 13 män så 

kan jag inte ta in en kvinna om den inte har kompetensen, det funkar ju inte, alltså då 

går vi under. Så kommer det någon lag om det då, då kan vi lägga ner i det här landet i 



så fall, helt klart, så det hoppas jag aldrig att man lagför det är upp till varje företag att 

själv bestämma.” 

 

 

Den andra delen av respondenterna ansåg ordet vara positivt, och innebörden av ordet var helt 

annorlunda.  

”Kvotering? Kvotering är ju att man eh, att man särbehandlas. På grund av, någon slags, 

ah för att man känner att det finns en ojämnvikt någonstans. Jag skulle se kvotering som 

någon slags särbehandling, positiv särbehandling. ” 

Här ansåg man att ordet betyder att om två eller fler personer med samma kompetens söker ett 

jobb, så anställer man den personen vars kön eller etnisk bakgrund var underrepresenterade på 

arbetsplatsen. Man ansåg att kvotering innebär att den anställande parten har fått insyn i att 

det är ojämställt på arbetsplatsen och att man försöker vidta åtgärder. Man ansåg inte att 

kompetensen skulle lida av kvotering. 

”Kvotering? Jaa det är ju att man, för mig är det inte något negativt, men du menar vad 

det betyder eller? ” 

(fråga) Vi har märkt att de flesta har olika syn på vad ordet betyder och innefattar, så om 

jag frågar dig: vad är kvotering? hur skulle du svara då? 

”Ja det är ju när man, inte tvingar in utan, om du har en man eller kvinna t.ex., men i 

min värld så är dem ju lika kompetensmässiga, men för att vi är för få män så skulle jag 

kvotera in mannen då för att vi är för få män på jobbet, eller hudfärg eller vad det kan 

vara som inte är enligt normen.” 

 Även i fall där en liten kompetensskillnad skulle finnas så ansåg de flesta av denna del av 

respondenter att man ändå bör anställa den underrepresenterade, med motivation att ”man 

måste börja någonstans” för att skapa lösningar på underrepresentationen. 

”Och då kan man ju tänkta sig att ” få rätt person på rätt plats” kan väga tyngre än 

kompetens, kan jag tycka.”.  

”Jag har egentligen inga problem med underrepresentationen i sig inom vissa branscher, 

för i vissa fall kan man inte göra något åt det, men just i den här branschen så vet jag att 

man hade kunnat göra något åt det. Det är klart att det finns kvinnor i den här 

branschen, och om vi hade vänt oss mot dem så hade dem sökt hit också” 

Det intressanta med denna fråga är att senare i intervjuerna så återkommer vi i ämnet, fast här 

väljer vi att inte använda ordet kvotering, utan bygger upp olika scenarion för respondenten. 

Scenarion där två personer som är kompetenta till ett jobb har olika kön eller etnisk bakgrund 

och frågar respondenten vem denne skulle anställa.  

”Jag skulle inte säga avsiktligt men absolut framförallt eftersom man vill ha en grupp 

som inte är för lik. Vi har ju FÖR många mellan 35-50 åriga gubbar med svensk 

bakgrund som har ett eller två barn här uppe. Det är en LÖJLIG överrepresentation. Så 

kommer man och inte kvalar in i den gruppen, oavsett vad som gör att man inte gör det, 

så har man ett +, så kan jag ju säga i alla fall.” 



”Svaret är ju att jag skulle gärna anställa någon som är avvikande den norm man har på 

företaget, bara för att få en sorts blandning. Man vill ju inte ha en för homogen grupp, 

det skulle ju tror jag, bara motverka effekten tillslut” 

Alla respondenter, även de som var tydligt negativa när man skulle beskriva ordet kvotering, 

menade att man skulle anställa den person vars kön/etnisk bakgrund var underrepresenterad 

på dennes arbetsplats. Vissa ansåg detta vara ett medvetet val medan andra menade att det var 

ett undermedvetet, men alla var rörande överens om hur man skulle gå till väga.  

 

4.3 Företagets policy kring jämställdhet 
Oavsett vilket företag vi genomfört våra intervjuer på, så svarar respondenterna att företaget 

saknar uttalade policys för hur man arbetar jämställt på företaget, alternativt att man inte 

känner till vad som står i dessa. 

”Vi har en jämställdhetspolicy, som vi pekar på i vår personalhandbok, men den finns 

inte. Den är under utformning och har varit så under flera år.” 

”Eh jag tror faktiskt att det finns en jämställdhetsplan, men sen kan jag nog inte 

redogöra för hur den ser ut då. Men jag tror faktiskt att jag sett en sån” 

”Nej, det finns ingenting, vi välkomnar ju tjejer istället då.” 

 ”Nej, det är kompetens först, det är det jag hört talats om. De bryr sig inte om en massa 

kvoteringar eller liknande, kompetens först helt enkelt. ” 

Men sedan skiljer sig svaren avsevärt.  

Vissa respondenter menar på att detta inte behövs, eftersom det företag man arbetar för redan 

tänker jämställt, att man inte alls behöver ha några specifika uttalade värderingar kring detta 

eftersom allt sköts så pass bra redan.  Man menade på att eftersom man kunde ”tala fritt” på 

dessa arbetsplatsen och att man ständigt var öppna för förändringar så var detta inget problem, 

eftersom ”om ett problem uppstår, så ser vi till att fixa det”. 

”Vi är en sådan liten firma så vi jobbar efter något som vi kallar ständiga förbättringar. 

Så ramlar vi på något så försöker vi liksom få in det. Och eftersom vi inte har så många 

hierarkiska steg, så det är ganska enkelt att få igenom förändringar” 

”Sen har vi medarbetar undersökning och feedback två gånger om året som alla gör. Sen 

har vi de vanliga gruppmötena. Men de är ju i grupp så om man personligen känner sig 

utsatt så är det ju naturligare att gå till en chef eller till HR ansvarige och prata där” 

Andra respondenter menade att det vore intressant att höra från ledning/chefer vad synen på 

jämställdhet var, och hur man ville arbeta mot dem. Man menar på att man inte har hört 

någonting om dessa eller att man själv helt enkelt inte känner till dessa. 

”Ja det skulle vara väldigt intressant, att se vad ledningen, hur dem ser på det. Och hur 

man ska för att, ja jämställdhet, jag vet inte om vi är så ojämställda i det dagliga arbetet 

men jag tänker att vi är ju väldigt få kvinnor på företaget och där skulle man ju behöva 

ta ett gemensamt krafttag, inte bara i varje arbetsområde utan gemensamt”. 

Det fanns även respondenter som menade att policys saknas och att dem verkligen skulle 

behövas. Man menade på att man inte jobbar särskilt mycket från ledningshåll för att främja 

jämställdhet och att inställningen generellt är ”ganska dålig”. Man tycker att det skulle 



behövas uttalade mål/policys från ledning/chefer för att kunna arbeta för en mer jämställd 

arbetsplats. 

 

”Ja alltså jag vet att vi är ganska, eller jag anser att vi är ganska dåliga på att vara 

jämställda. Vi tar ju upp det i den här medarbetarindexet, den här undersökningen, jag 

tror det är en eller två frågor om det, men en fråga i alla fall. Men den är ju, när man 

följer upp det, så vet jag ju att man tittar procentuellt på hur det ser ut, att jämställdheten 

inte är bra eller att det frågan inte hanteras, men man tittar ju inte på om det är kvinnor 

eller män som tycker det, och då blir det ju, vi är ju en ganska stor del män på det här 

företaget. Så det kanske är viktigt att titta på, om dem här 10 % som inte tycker att det 

är bra, är det alla kvinnor kanske? Det vet man ju inte, men det kanske skulle vara en 

ide att följa upp det”  

Det intressanta med denna fråga är att enligt svensk lag (diskrimineringslagen) så måste alla 

arbetsgivare med minst 25 anställda det senaste kalenderårsskiftet upprätta en 

jämställdhetsplan. Man kan då undra över hur det kommer sig att anställda hos ett företag inte 

är medvetna om att en sådan existerar, eller känner till dess innebörd. Man kan då ifrågasätta 

vad meningen med att en sådan existerar, när de anställda inte känner till den. (Eftersom 

företag med mindre än 25 anställda inte berörs av denna lag så är en av våra respondenter inte 

berörd av den.) 

 

4.4 Historiskt perspektiv 
På frågan om man anser att synen på jämställhet har förändrats genom åren så blir svaren lite 

olika. Vissa menar att det inte skett någon förändring alls, andra menar att mycket har 

förändrats. 

”Nej, nej inte alls ” 

”Jag tycker nog att det är ungefär samma faktiskt” 

”Förhoppningsvis ser man det på ett mer positivt sätt idag, tror och hoppas jag i alla 

fall” 

”Ja men jag tycker att det är skillnad, jag tycker att vi, att man, att vi kvinnor tar för oss 

på ett annat sätt” 

”Nej det har ju ändrats” 

Även de som tycker att ingenting har förändrats har olika syn på huruvida det alltid har varit 

en positiv syn eller om det fortfarande lever kvar en negativ syn på jämställdhet. 

En av respondenterna menar på att det aldrig har upplevt ojämställdhet inom IT-yrket, att det 

aldrig har varit något hinder för kvinnor inom IT att nå framgång, utan att det är dem själva 

som har valt att inte fortsätta fördjupa sig inom t.ex. den tekniska biten. 

”Inte, nu har jag ju jobbat på några olika ställen, men inte om man ser kvinna, man, tjej, 

kille, att någon tjej skulle ha blivit tillbakahållen eller behandlad illa för att man är tjej 

kan jag inte säga. Däremot har man sett skillnad i egen inriktning. Jättemånga av 

tjejerna som varit inne på det tekniska har ju svängt om och gått och blivit personalchef 

eller gruppchef, projektledarroller, istället för som många killar gör, grottar ner sig och 

blir tekniska specialister. Den riktningen har jag sett rätt tydligt” 



Andra respondenter menar att det inte är någon skillnad alls, att inställningen inom branschen, 

både från kunder och medarbetare alltid har varit negativ och att den inställningen inte har 

ändrats. Att man anser att kvinnliga anställda är mer inkompetenta än manliga och att kvinnor 

alltid har behövt bevisa mer än deras manliga kollegor. 

”Jag tror att det sticker till i ögonen på vissa att det är så. Men jag tror inte att det är 

medvetet, att man tänker ” jag kan inte jobba under en kvinna”, så illa tror jag inte att 

det är utan man märker att det blir svårt för vissa. Och på det sättet så har det ju blivit ett 

bättre klimat eftersom vi faktiskt har tagit kliv framåt”  

De respondenter som anser att det har blivit en historisk skillnad svarar även dem olika om 

vad det är som har ändrats. 

En anser att inställningen kring kvinnor som är intresserade av IT har förändrats, att tidigare 

har man möts av förvåning och skepsis, medan man nu möts av uppmuntran och att det inte är 

förvånande alls. 

En respondent menar att skillnaden är att kvinnor har slutat acceptera den dåliga attityden från 

deras manliga kollegor, att skillnaden kanske inte ligger i att man är mer accepterad, utan att 

kvinnor har fått ”mer skinn på näsan” och inte accepterar nedvärderande kommentarer eller 

ojämlikbehandling i samma grad nu som man har gjort tidigare.  

 

4.5 Källan till ojämställdhet 
På frågan varför man tror att branschen är så pass ojämställd när det kommer till ren statistik, 

att så pass få kvinnor jobbar inom IT-yrket, nämner samtliga respondenter samma 

huvudsakliga anledning, men även andra anledningar nämns.  

Den främsta anledningen som alla respondenter pratar om är det grundläggande intresset för 

IT och teknik hos kvinnor.   Många är inne på spåret att anledningen till att få kvinnor arbetar 

inom IT och teknik är att det finns så få sökande till dessa tjänster, anledningen bakom det är 

att det är så få utbildade och kvalificerade kvinnor, vilket härstammar i att det är få som 

utbildar sig inom IT, vilket i sin tur har roten i ett bristande intresse till IT och teknik från 

kvinnor och tjejer.  

”Jag tror generellt att intresset är högre bland killar, mycket från datorspelen har gjort sitt 

intrång då också, att man har blivit intresserad utav det och man tycker att, alltså det är ju som 

allting, om man håller på med det så lär man sig saker och ting, man blir nyfiken och man 

söker information på ett helt annat sätt än vad tjejer gör” 

”Jag tror att det är färre som är intresserade utav branschen.”  

(fråga)Varför då? Har du någon aning om varför det är färre som är intresserade? 

Jag vet inte varför det är så, tittar man på, vi har ett samarbete med en utbildning.  Jag 

tror att det är samma sak där, en klass på 20st har 2-3 kvinnlig deltagare. Jag tror att det 

är en avspegling utav det på något sätt, över hur intresset ser ut i dom här 

utbildningarna” 

Man menar på att det inte finns några hinder för en kvinna att lyckas inom IT, man pratar om 

att det inte finns några fysiska fördelar inom branschen jämfört med andra mansdominerade 

branscher, utan att det helt enkelt är så att för att bli bra inom denna bransch så måste man 

brinna för det man gör och man anser att så inte är fallet hos kvinnor när det kommer till den 

tekniska delen av IT-branschen.  



 

 

”Nej inte alls, jag ser ju på hon den här tjejen (tidigare anställd som nämnts i intervjun), 

hon är ju otroligt kompetent och kan gå hur långt som helst. Driftig, kompetent och 

nyfiken att lära mer, hon är ju exemplarisk. Men hon kunde inte släppa där och det är av 

den anledningen hon inte jobbar här. Men nej, inte alls, de kan gå hur långt som helst, 

kanske till och med längre än killar för att tjejer är lite mer, i mina ögon, lite duktigare 

på det dom sätter sig in i, för att dom måste också någonstans bevisa det också. I den här 

branschen måste man bevisa att man duger någonting till och då tror jag att, börjar man 

med lite skepticism, då ska man visa. För antigen lägger man ner med det här helt och 

hållet eller så blir man förbannad, som hon blev och ska visa ännu mer, hur man gör. ” 

Några av respondenterna menar att om man som kvinna ”bara kan acceptera den manliga 

jargongen och ta sig över tröskeln” så kommer man att ”ha det väldigt förspänt” och stor 

chans att lyckas inom IT.  

”Att som tjej välja en mansdominerad teknisk bransch, ska man gå över den tröskeln så 

behöver man nog ha ett stort intresse, det skulle jag säga. För jag har ju, om man väl 

väljer det, så åter igen så har man det väldigt förspänt. Så ja, jag kommer nog tillbaka 

väldigt mycket att det är intresse som saknas. Jag har svårt att se att den här branschen 

skulle a något negativt mot att vara tjej. Andra branscher kan det ju rent fysiskt tala 

emot att vara tjej men det gäller ju inte inom IT, vad jag känner till. Här till skillnad från 

andra branscher är man ju verkligen på samma premisser. Så att, då kommer man nog 

mycket tillbaka till att man blir bra på det man gillar.” 

En annan respondent menar att för att lyckas inom IT och teknik så måste man ha 

spetskompetens, vilket man menar att tjejer i t.ex. gymnasieålder inte riktigt är bekväma med. 

Att man hellre utvecklar sina kunskaper brett än att satsa smalt på en viss sak. Man vill hellre 

satsa på en breddad kompetens än att satsa på spetskompetens inom ett visst område, vilket 

respondenten menar är mycket viktigt för att lyckas inom IT. 

”Jag tror att det inte är vanligt att tjejer är spetskompetenta. Helt enkelt. Det är vanligt 

att man jobbar så brett. Och kanske inte, det har inte blivit vanligt att tjejer har velat 

liksom ”Jag vill det här, jag ska bli det här”, sån känsla har jag. Många tjejer vill nog 

visa att dom kan väldigt mycket hellre än att kunna mycket om en viss grej. ” 

Just ämnet om att en kvinna inom IT måste acceptera en viss jargong går vi djupare in på i 

delen döpt ”Att vara kvinna inom IT”, men det är anmärkningsvärt att detta är ett ämne som 

flera av våra respondenter är inne på, men ingen verkar reflektera över ifall det är ”fel” att 

man som kvinna skall behöva ”acceptera” en viss jargong för att lyckas, istället för att anse att 

jargongen bör ändras för att välkomna alla personer, oavsett kön. Man är inne på att ingen 

upplevt att någon öppet har försökt hindra kvinnor från att lyckas, men ingen djupare analys 

kring varför få kvinnor söker sig till yrket verkar göras mer än att man anser anledningen är, 

nyss nämnda, bristen på intresse. 



 

4.6 Regeringsförslaget 
Här anser ungefär en tredjedel av respondenterna att förslaget är ett bra förslag, eller att det 

”borde finnas bättre lösningar” men att detta förslag är ett steg i rätt riktning.  

Man menar även på att ifall ett liknande förslag skulle godkännas, så måste det även göras 

liknande satsningar inom andra yrken där sned fördelning inom könen finns, man tar upp 

exempel som vården eller VVS. 

”Jag har läst om det och jag tycker att det är ett lovvärt förslag att få in fler kvinnor 

inom IT, men jag undrar över syftet att rikta en satsning till en specifik bransch. Gör 

man motsvarande satsningar inom andra yrken som har en väldigt sned fördelning, t ex 

inom vården (där man borde göra samma men för män) eller inom klassiskt manligt 

dominerade hantverk (VVS, snickare)? Om inte – varför inte då? Så totalt sett, nej, jag 

tycker inte om det. Om man ska göra det så borde man göra det inom alla branscher där 

det är en skev könsfördelning, inte bara inom It” 
 

”Nej. För då ska det gälla manliga sköterskor och kvinnliga snickare, för då kommer det 

att bli hur mycket som helst, för du kan inte köra en yrkesgrupp om nu inte alla 

teknikföretag går ihop och ger ut någon form utav stipendium för en tjej eller några. Då 

är det okej men inte att det ska bara avskrivas utan stipendium för att dom klarade det. 

Men inte bara för att, utan att man ska verkligen förtjäna det." 
 

Resterande respondenter menar på att detta inte är en bra lösning av flera anledningar. 

Dels så menar man att man inte anser att ”rätt typ av intresse” bildas av att lockas med 

ekonomiska fördelar, utan att problemet med bristande intresse bör lösas på andra sätt. Vilka 

sätt detta är har dock inte respondenterna förslag på. 

”Det är ju en slags särbehandling det också ju, som jag sa så om det inte finns något 

annat sätt så är det ju bra, men det borde finnas ett annat sätt att förändra utbildningen 

eller förändra branschen så att den blir mer attraktiv snarare än att locka med bidrag” 

Man menar även att förslaget är en dålig lösning då det är väldigt ojämställt att ge det ena 

könet en så pass stor ekonomisk fördel, och tror att detta bara kan förvärra problemen med en 

manlig jargong och dålig inställning kring kvinnor inom IT. 

“Det är ju inte jämställd. Det är det ju inte.” 

“Jag tycker ju att det är en felaktig åtgärd. Jag tycker att man ska gå ut och leta efter 

kvinnliga förebilder och lyfta fram dem på något sätt för att göra yrket attraktivt på det 

sättet. Det är nog helt rätt”. 

4.7 Lösning? 
På frågan hur man bör lösa problemet med ojämställdhet inom IT-branschen så svarar 

respondenterna olika, med olika infallsvinklar som självklart bygger på att man har olika syn 

på vad det själva bakomliggande problemet är. 

Vissa respondenter menar att man bör belysa för kvinnor att det finns en arbetsmarknad som 

väntar på dem, att man inte bara behöver jobba med det tekniska utan att det finns många 

andra tjänster som man kan söka. 



 

”Framförallt för att belysa att det är en jättemarknad för tjejer som jag tror att många 

inte är medvetna om, att många tjejer sitter och är rädda att söka de här utbildningarna 

utan att riktigt ta in för hur det kan sluta för dom själva då i utveckling. Jag tror att 

många tjejer är alldeles felinriktade på vad dom tror sig kunna jobba med. Och det här 

skulle verkligen kunna belysa hur pass stor arbetsmarknad det är för även tjejerna. ” 

Man menar att man på regeringshåll bör gå in tidigt i skolan och utbilda tjejer mer inom 

teknik, ett konkret förslag som kommer upp från en respondent är att istället för att lära sig 

spanska, franska eller tyska så bör man kunna välja lära sig programmeringsspråk istället 

”Ungefär som det här med att man ska lära sig ett språk, ja men varför inte lära sig ett 

dataspråk också? Att man har det med franska, spanska och it då, att ha det på 

språkundervisning istället då? Att man förstår hur det är uppbyggt och kring hur enkelt 

det egentligen är och vilka möjligheter det finns. Jag menar alla pratar om hur bra det är 

att kunna prata kinesiska för att det är bra för alla dina handelsförbindelser i framtiden 

för att Kina är ett så stort land att arbeta med, aa men det är ju en sak men lär dig it 

istället så har du hela framtiden för dig, för oavsett vad du gör, du sysslar med så 

kommer du att ha användning utav det. Lite sånt kanske, jag vet inte, öka 

medvetenheten hos tjejerna, där har ju också dom här syo konsulterna i skolan som 

skulle rekommendera vad man ska söka till” 

Man menar även på att skolor bör göra studiebesök hos fler IT-företag för att visa för unga 

tjejer att det finns möjligheter för dem. 

En annan respondent menar på att det är upp till den enskilda individen att intressera sig och 

söka jobb inom IT, att det inte är branschen eller samhällets ansvar utan att det helt enkelt är 

upp till var och en att se till att fler kvinnor kommer in i branschen. 

”Jag tycker att det är ett bekymmer med för få tjejer i min grupp, jag tycker att det bör 

vara en balans. Sen är det ju så att, det är inte ett hinder för någon att söka utbildning 

eller jobb heller, så någonstans ligger det hos varje person om vad de vill jobba med. 

Det är väl kanske så att tekniken ligger väldigt nära unga män, någonstans är det ju så.” 

Några respondenter är mer inne på att det är samhällets gemensamma ansvar att ändra på 

könsrollerna, att som förälder har man ett ansvar gentemot sina barn att uppmuntra tjejer att 

intressera sig för teknik. Man anser även att skolan har ett stort ansvar.  

”Nej jag tycker att man ska gå in när dem är små, och försöka få till det. Sen handlar det 

väl om, att hos oss föräldrar, där har vi ju en massa jobb att göra. Att allt ifrån att jag 

som mamma meckar med bil och byter vinterdäck och inte bara dammsuger, och att 

man kanske tänker på det här med könsroller. Att varför skulle inte min dotter vilja gå i 

teknikskola och inte gå på gympa? Men då måste det ju finnas som alternativ att välja 

för henne.” 

En annan respondent menar att företagen har ett stort ansvar, att när man t.ex. skriver 

jobbannonser så måste man anpassa sig för att visa att man söker kvinnor. Respondenten 

menar inte att man bör skriva att ”kvinnliga sökande uppmuntras” utan att man genom de ord 

man använder i annonsen måste locka kvinnor. Att belysa personegenskaper som söks istället 

för de tekniska kompetenskraven är ett exempel som nämns. Man menar även på att 

informationen från företag mot gymnasier, högskolor och universitet måste bli bättre.  



 

 

”Jag tror att man inte kan vara lika tekniskt inrutat, man måste också spela på mjuka 

egenskaper. Det får inte bara vara sakligt, och säga att du måste kunna alla dem här 

teknikerna för då kommer ingen kvinna att söka.   Utan man säger, eller ”man”, oftast så 

säger inte kvinnor att man är bra på något, oavsett vilka tekniker som står uppskriva 

oavsett vilka det är. Man ser mer till andra egenskaper. Och jag tror inte man blir 

tilltalad av att ”jag kan tre tekniker, oh va kul”. Utan de vill nog mer veta att man söker 

”en glad och positiv person”. 

4.8 Vara kvinna inom IT  
Under intervjuerna så frågades respondenterna ifall dem anser att en kvinna inom IT-

branschen behöver vara på ett annat sätt, eller behandlas på ett annat sätt än sina manliga 

kollegor.  

En respondent menade på att man som kvinna bemöts av ”ögonbrynshöjningar” när man visar 

sig vara kompetent, att kunder blir överraskad när man skall få teknisk hjälp av en kvinna, att 

det finns en känsla av att man blir mer ifrågasatt än sina manliga kollegor.  Respondenten 

menar även att som kvinna så måste man stå på sig, annars får man ta ”slasket” eller det som 

ingen annan vil göra. Att om man som kvinna inte visar att man faktiskt är kompetent så 

kommer ingen att be dig om hjälp utan väljer då istället en manlig kollega. 

”Jag tycker att man möts av känsla  :” Jaha! Är du teknikern?” eller ”Jaha! är du 

supporten??”. Nu tror jag också att tjejerna hörs mera i och med att de är first line. Men 

kompetensmässiga, ja, man får väl lite ögonbrynshöjningar när andra får reda på att man 

också kan saker och då är det oftast ”Jaha men vad trevligt att det är du som hjälper 

mig”. Jag får ju inte höra när first line killarna skickar kunderna till mig, ”Ah nu får du 

hjälp utav Åsa”, jag vet ju inte kundernas reaktion förens dem pratar med mig, alltså det 

dom säger till killarna. Men lite sån känsla har jag typ att ”Vadå, är det en tjej som ska 

hjälpa mig? ” och man blir liksom ”Ja, det är jag”.  

”Alltså om du inte står på dig så blir det lätt att du får slasket, det administrativa eller 

man kanske inte blir tillfrågad, alltså när andra tekniker behöver hjälp, de vill inte fråga 

dig främst utan de går till en manlig kollega om du inte visar att ”JAG kan hjälpa dig!”, 

sätter näven i borde och visar att du faktiskt kan. Då är det en annan grej. Och efter 4,5 

år så vet de här vad jag kan så det märks lite, att om man kommer som ny att man vill 

”Jag kan också, ni behöver inte gå till killarna”. Så det är lite skillnad.” 

  Man anser att män i mycket högre mån kan ”vara sig själv” d.v.s. att en tillbakadragen 

person, som är av manligt kön, kan vara tillbakadragen och fortfarande lyckas inom 

branschen, medan respondenten menar att som kvinna så måste man ha ”skin på näsan”, man 

måste stå på sig, visa att man är ambitiös och visa att man vill ta på sig uppdrag för att lyckas 

inom branschen.  

”Enligt min åsikt så är det en tjejgrej att man behöver stå på sig, man måste ha skinn på 

näsan, du måste visa att du kan något för att få frågorna om du vill vara med i olika 

projekt och liknande. Det tror jag mer. Om det är mer tekniska grejer så går det mer till 

killarna och frågar om de vill vara med. Som tur är så har jag en kvinnlig chef som är 

jävligt hård, så att hon frågar alltid lika många killar som tjejer om vem som vill ta nya 

projekt, så vi har lika möjligheter.” 



 

 

En annan respondent menar att man måste ”passa in i det manliga”. Särskilt i områden som är 

mer mansdominerat. Respondenten upplever det som mer jämlikt inom projektledning och 

inom delar där man arbetar med kundkontakt än i programmeringsmässiga arbeten, där man 

som kvinna måste ”passa in” i den manliga jargonen som finns där”  

”Till en viss del, men kanske inte jätte utpräglat, men till viss del tror jag att man måste 

passa in i det manliga, speciellt inom områden där det är väldigt manligt, vi har ju 

projektledare och folk som har kundkontakter, och där är det ju mer jämlikt och 

jämställd än vad det är i kanske rena programmeringsgrupper, där man rent jobbar med 

programmering, och där kanske man måste vara mer ”inpassande”.  Den jargongen 

kanske.” 

En respondent tror inte att det är någon skillnad på att vara man eller kvinna, utan att det har 

med att göra med personens personlighet. Att man kan ha fördel som kvinna genom att ”man 

kan vara lugnande och bromsa in”. Dock anser respondenten att det finns fall när kunder med 

vissa värderingar behandlar kvinnor illa, tillskillnad hur de behandlar en manlig kollega.  

”Jag tror att det har med personligheten att göra oavsett om vem man är. För jag tycker 

att jag har otroligt bra personal som både kvinnor och män som kan lugna ner dom 

otroligt bra. Så jag tror att det har med personligheten att göra. Tror inte att man drar 

någon fördel av att vara kvinna, i jämförelse med man, det tror jag inte.” 

”Jag sitter inte och lyssnar på samtalen så men visst kan det vara så, det kan jag tänka 

mig. Samtidigt kan det vara en fördel att vara en kvinna, ibland kan det vara lugnande 

och bromsa in. Sen spelar det ju en stor roll om vem det är som ringer in, vad den har 

för värderingar tror jag.” 

Några respondenter menar på att män känner att de behöver hävda sig emot kvinnor, t.ex. 

teknikmässigt. Att en speciell jargong finns genom hela yrket, en jargong som är ”lite tuff och 

frän”. Men man anser inte detta vara signifikativt för IT, utan att i en bransch med måna män 

så blir det ett speciellt ”prat”.  

”Jag tror att, jag upplever att män som jag möter, ofta vill hävda sig teknikmässigt tex.. 

det är en speciell jargong, lite tufft och lite fränt och lite sådär. Jag tror inte att det är 

signifikativt för IT-branschen utan att det är så i branscher med många män så blir det 

ett speciellt prat” 

Vissa av respondenterna anser även att man blir behandlad på ett annat sätt. Man upplever att 

kvinnor är lite mer strukturerade och håller deadlines, medan manliga kollegor vid missad 

deadline får lite extra tid på sig. Samt att som måste man pusha sig själv mer än manliga 

kollegor. 

”Nej det kan jag inte säga att man. Man kanske tom får lite mindre, eftersom jag ser att 

vi tjejer är lite bättre på att vara strukturerade och hålla det vi lovar, medan mina 

manliga kollegor inte alls håller det på samma sätt. Så då kanske dem får några extra 

dagar på sig eller stöd i att slutföra vissa saker som man ska slutföra.” 

En annan respondent menar på att det finns en viss kultur inom branschen där teknisk kunskap 

värderas högra än ledaregenskaper och personlighet t.ex. vid rekrytering av chefer.  Även här 

anser man att man måste anpassa sig till jargongen ifall man vill ta sig framåt. Man behöver 



visa framfötterna och slå sig för bröstet. Anser att det är betydligt mer så hos äldre manliga 

kollegor än hos yngre nya manliga kollegor som kommer in i företaget. 

(fråga)”Tycker du att det är vissa specifika egenskaper som premieras inom branschen 

generellt?” 

”Ja, så har det nog varit. Dels har det nog varit, dels för att man har letat efter den här 

stereotypen och dels att vi har haft den här kulturen så blir det nog så att man, ” om man 

är väldigt tekniskt duktig på ett specifikt område så blir du chef” vilket inte betyder att 

man blir en bra chef. För det är kanske inte riktigt samma sak liksom. Men jag hoppas 

att det inte fungerar så nu, utan att man ska jobba med det som man är bra på.” 

(fråga)”Tycker du att det är annorlunda egenskaper som man behöver ha om man är 

kvinna eller om man är man?” 

”Ja man får nog, har i alla fall behövt, anpassa sig i jargongen. Absolut, om man ska 

kunna ta sig framåt så måste man nog, man tänker nog i alla fall själv, att man måste 

bete sig lite mer ”manligt” man måste visa framfötterna och slå sig för bröstet och så. 

Men så kanske inte är jag, men jag vet att det primeras” 

Respondenten tycker att det är tydligt att äldre har svårt att ta order från kvinnor samt att man 

har svårt att ha en kvinnlig chef. 

(fråga)”Varför tror du att det är så?” 

”Jag tror att det är, det sitter i oss och det är synd, men jag tycker ändå att det 

uppmärksammas och att man tänker på det, och jag har ju arbetat här länge och ser att 

det är en stor skillnad beroende om man arbetar med äldre eller ”med yngre.” 

(fråga)” På vilket sätt?” 

”Jo men jag tror att vi har en mer jämlik syn på varandra om man är lika gamla eller om 

man är yngre än mig, men dem här 60-talisterna så märker man att det är kvar att det är 

svårt att ta order från en kvinna eller att ha en kvinnlig chef.” 

Här märks en tydlig skillnad på vilka av våra respondenter som är kvinnor och vilka som är 

män, där, av naturliga skäl, de kvinnliga respondenterna har mer insikt i hur det är att vara 

kvinna inom IT-branschen. Slående är dock att nästan samtliga respondenter pratar om att det 

finns en speciell jargong som man som kvinna måste anpassa sig till. Skillnaden mellan 

respondenterna är att vissa inte uppfattar detta som ett problem, medan andra gör det. 



 

 

5.Diskussion 
Efter genomförandet av våra intervjuer så kan vi konstatera att den problematiken som 

identifierats genom tidigare forskning i vår litteraturstudie verkar genomgående stämma 

överens med vad våra respondenter har svarat i intervjuerna. Precis som tidigare forskning har 

visat, så är ett stort problem vid diskussion av begreppet jämställdhet att det finns för många 

olika tolkningar på vad begreppets egentliga innebörd är.   

Ett intressant fenomen är att respondenterna visar upp förutfattade meningar, baserade på 

kategorisering av kvinnor, där man menar att kvinnor behöver bevisa mer än män. Samtidigt 

som många av respondenterna menar att det inte finns något underliggande problem inom 

branschen när det kommer till jämställdhet, utan att den könsfördelning som finns inom IT är 

pga. bristande kompetens, vilket visar att man i viss mån säger emot sig själva.   

Eftersom många av våra intervjufrågor och mycket av den litteraturstudie vi skapat riktar sig 

till forskning gjort av eller med inblandning av Dr Eileen M. Trauth, valde vi att kontakta Dr 

Trauth för försöka få ett mer konkret svar kring jämställhet inom IT. Eftersom vi valde att 

fråga våra respondenter om det förslag som Digitaliseringskommisionen föreslog för 

regeringen så ansåg vi att det passade bra att även få Dr Trauth’s åsikt om förslaget. I hennes 

svar till oss så reder hon även ut det som många av våra respondenter ansåg vara en 

grundläggande anledning till ojämställdhet, nämligen ett bristande intresse för IT och teknik 

från kvinnor. Hon menar på att det inte alls är ett bristande intresse från kvinnor och flickor, 

utan att det är ett svar mot de omkringliggande faktorer som samhället skapar som driver dem 

ifrån IT och Teknik, något som även tidigare forskning har tagit upp. Några av dessa faktorer 

inkluderar: stereotypa könsroller som människor upplever när man är barn, könsstereotypa 

leksaker, stereotypt sätt att prata och en köns stereotyp utbildning och arbetsmiljö. Hon menar 

på att Digitaliseringskommisionens förslag kan hjälpa en del på ytan, men för att få bukt med 

problemet så måste man gräva djupare och hantera dessa underliggande problem som tagits 

upp ovan.   

Det vi utifrån vår studie kan konstatera är att ett väldigt stort problem som arbetet med 

jämställdhet inom IT står inför är att det saknas en delad syn på vad jämställdhet egentligen är 

och vilken roll branschen har i att förbättra den. Eftersom det saknas en tydlig bild från 

företagen om vad man som företag egentligen vill sträva efter när det kommer till 

jämställdhet, så skapar detta ett problem hos de anställda där de fritt får tolka ett så 

mångsidigt begrepp som jämställdhet, vilket i sin tur skapar situationer som har nämnts 

tidigare i studien, att två personer på samma arbetsplats kan ha helt olika upplevelser om hur 

jämställt den egna arbetsplatsen egentligen är. Hur skall man kunna finna lösningar på ett 

problem, när man inte ens kan enas om vad problemet egentligen är, eller om det 

överhuvudtaget existerar? 



 

 

6.Slutsats 
Baserat på de svar som våra respondenter givit oss så kan vi konstatera att synen på vad 

jämställdhet faktiskt är verkar variera helt från företag till företag, samt person till person.  
De större företagen menade att man arbetade för att främja jämställdhet, dock verkar detta 

arbete ske på olika sätt. Ett stort problem verkar vara de riktlinjer som företagen sänder ner till 

sina anställda, då det verkade oklart för många vad företaget i praktiken gör för att främja 

jämställdhet.   

Mindre företag verkar inte prioritera frågan om jämställdhet, då det verkar som att åsikten är 

att man skulle behöva “offra” delar av sin produktivitet för att arbeta jämställt.  

De företag vi träffat verkar unisont anse att det stora problemet bakom den bristande 

könsfördelningen inom IT-branschen är brist på kvalificerade kvinnor att anställa, att man 

måste se till annat än kompetens ifall man vill få en mer jämställd bransch.  Att det stora 

problemet ligger i att få kvinnor är intresserade av att specialisera sig inom IT och att få unga 

tjejer är intresserade av att utbilda sig inom IT. 
 

När de anställda fick säga sitt om sina åsikter kring jämställdhet så menade samtliga på att 

branschen i helhet har mycket kvar att göra för att öka jämställdheten, dock anser vissa att det 

egna företaget gör allt man kan. Personer på samma företag verkar dock ha helt olika åsikter i 

den frågan, vilket visar på det som tidigare studier har visat, att synsätt, bakgrund och miljö 

spelar en stor roll när man pratar om jämställdhet. Alla respondenter var dock inne på samma 

sak som deras chefer pratade om, att det stora problemet kring ojämställdheten inom IT är ett 

bristande intresse från kvinnor och unga tjejer. Anledningar till detta var man inte riktigt 

överens om, då vissa menade att det var samhällets ansvar, vissa menade att företagen har ett 

stort ansvar i att informera unga tjejer om vilka möjligheter som finns, samt att man har ett 

ansvar att anstränga sig mer vid rekrytering för att locka fler kvinnor, medan andra menade att 

det är upp till den enskilda individen att skapa ett ökat intresse. Flera var inne och pekade mot 

andra branscher och menade att “det inte är bättre i den branschen”. 

 

Så för att svara sammanfattande på vår frågeställning: Vad är IT-företagens inställning till 

jämställdhet?  Så blir svaret att det saknas en gemensam syn/inställning kring jämställdhet, 

både från företagen och dess anställda. Orsakerna bakom dessa är, som nämnt tidigare (se 

diskussion), många 

7.Vidare studier 
Då mycket av den tidigare forskningen inom ämnet genomförts i andra länder än Sverige, så 

uppmuntras vidare studier att undersöka bland annat: ”Hur har man hanterat problem med 

könsfördelning i andra länder?”. Eftersom några av våra respondenter menar att det saknas 

kvinnor med kompetens inom IT-branschen, så uppmuntras undersökningar kring ”Hur kan 

man få en högre andel kvinnor att utbilda sig till högre IT-utbildningar”. En ytterligare fråga 

som kan baseras på resultatet från våra intervjuer, där respondenterna pekar på ett bristande 

intresse hos unga tjejer, är: ”Hur kan man öka intresset för IT hos unga tjejer?”. 
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9.Bilagor 
9.1 Mail från Dr. Eileen Trauth 
 

Hello Martin, 

My first comment is that addressing the gender imbalance in the IT field is not a simple issue. 

The gender barriers are often very subtle. What is often mistakenly viewed as “the lack of 

woman's interest in technology” is not that at all. Rather, it is a response by girls and women 

to environmental factors that are directing them away from technology. These factors include: 

gender role messages that people receive as children, gendered toys, gendered language (a 

woman engineering student recently told me about a physics class in which the professor 

constantly says ”Where are my math guys?” when he wants a student to answer a question), 

and gendered educational and work environments. So to forgive students loans as incentive to 

enter a certain career may help on the surface, I am certainly in favor of a addressing the 

underlying issues. 

 I encourage you go to go my website (URL below) to see more of my work.  

Regards,  

Eileen M. Trauth, PhD 

Professor of Information Sciences & Technology 

     Women's, Gender & Sexuality Studies 

  International Affairs 

     Labor Studies & Employment Relations 

Management & Organization 

College of Information Sciences & Technology 

The Pennsylvania State University 

University Park, PA +1 814-865-6457 

eTrauthh@ist.psu.edu 

www.eileenTrauthh.com 

 Editor in Chief: Information Systems Journal Playwright: iDream (www.idreamtheplay.com) 

mailto:etrauth@ist.psu.edu
http://etrauth.ist.psu.edu/
http://www.idreamtheplay.com/


9.2 Intervjuguide 
Bakgrund/uppvärmningsfrågor 

● Presentera dig själv och berätta gärna om din position i företaget. 

● Vilka uppgifter handskas du med? 

 

Jämställdhet 

● Vad är jämställdhet i din mening?    

● Hur ser företaget på jämställdhet? Finns det några policys? 

 Om ja 

● Vilka är dessa? 

● Håller du med om dessa? 

● Är det något som saknas i dem? 

 Om nej 

● Tycker du att det är en fråga som bör tas upp? 

● Borde det finnas någon typ av policy eller riktlinjer? 

● Hur skulle dessa se ut? 

● Tas det någon särskild hänsyn till att främja jämställdheten? 

 Om ja 

● Vilka åtgärder tas vid? 

● Av vilka? 

● Hur? 

 Om nej 

● Tycker du att denna fråga bör upplysas mer inom företaget? Av vilka? Hur? 

 

Kvotering 

● Vad är Kvotering i din mening?   

● Anser du att kvotering är ett positivt eller negativt laddat ord? 

● På vilket sätt? 

● Ge ett exempel. 

 

Anställning 

● Hur många anställda har ni i företaget? 

● Hur ser fördelningen mellan män och kvinnor ut hos era anställda? 

● Har ni någon typ av riktlinjer? D.v.s. krav som är ett måste för en anställning hos er? 

 Om ja 

● Vilka är dessa? 

● Är riktlinjer densamma för kvinnor som män? 

 

Historiskt perspektiv 

● Har synen på kvinnor inom IT-branschen förändrats om du skulle titta tillbaka på din egen 

karriär? 

 Om jag 

● Hur tycker du att synen på kvinnor inom IT-branschen har förändrats utifrån 

din personliga erfarenhet? 

 Om nej 

● Har synen varit positiv eller negativ? 



 

Orsaken till ojämställdhet 

● Varför tror du att könsfördelningen ser ut som den gör inom IT-branschen? 

 

Förslag på åtgärder 

● Vad bör göras för att lösa problemet med jämställdhet? 

● Hos vem ligger ansvaret? (regering/företag/samhälle) 

Att vara kvinna inom IT 

● Anser du att man som kvinna måste vara på ett speciellt sätt för att ”passa in” i IT-branschen? 

● Skiljer sig detta ifrån hur män kan vara? 

 

Avslutande 

● Utöver det vi har diskuterat här, känner du att det är något som du vill lägga till? 

 


