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Abstract  

This master thesis analyze how the IT-industry can work to recruit more women into the 

industry. The analyze will occur by investigating how women experiencing the feeling of 

working in the industry, an industry that’s dominated by men, only 28% of the industry has 

women as employees, at the same time as it’s an industry dominated in the Swedish 

workforce, by the year of 2015 it had a turnover of 647 100 million Swedish crowns. An 

industry whit that much in turnover shows the power of workforce. That the IT-industry is 

main dominated by men, makes a segregation between women and men, where each sex 

should work and where women spare to be able to work in the Swedish working life. At the 

same time as less equal organizations and branches creates negative organizational cultures 

like macho cultures and reproduction of male dominance.  

 

The theoretical point of the thesis is organizational cultures, power in organizations, gender, 

masculinity, reproduction of male dominance, equal and exclusion in organizations, gender in 

organizations and concepts of the phenomenon culture. The thesis includes previously 

scientific articles on organizations, organizational cultures and women in the IT-industry.  

 

The study is based on qualitative ground, where 17 women working in the IT-industry shares 

their view and experiences of working in the industry. The 17 women have different positions 

in the It-industry, some have academic backgrounds, and some respondents are self-learned in 

the spectra of IT. The methodological point is based on the knowledge of sociology by 

Luckmann and Berger (1966).  

 

The result of the thesis shows that the industry has many challenges as women faces to work 

in the IT-industry. Challenges in claiming and aiming for their competence, struggles in being 

in cultural challenges, male dominance and negative organizational cultures. The competence 

that women have, is being taken seriously, but yet challenged and questioned, by male 

colleagues. Organizational cultures that seems to establish because of the male dominated 

industry and organizations. The thesis shows that men have more power in which 

organizational cultures that shall be obtained in organizations, at the same time as men seems 

to recruit men. Which causes reproduction of the negative organizational cultures issues that 

comes with the male dominated IT-industry, cultures as macho-culture and “mate-culture” 

becomes visible. The result of the thesis show that the industry must do some changes to be 

able to recruit more women into the industry. Changes in working out the outdated picture of 

what it means to work in the industry and changes in visible the women who already works in 

the IT-industry. HR and the whole industry shall work more to create and equal industry, 

where as many women as men works, where both men and women feel welcomed.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Keywords: IT, women, gender segregation, organizations, organizational cultures, recruit, 

male dominance 
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Sammanfattning  

Följande masteruppsats studerar hur IT-branschen kan arbeta för att rekrytera och få in fler 

kvinnor in samt hur kvinnor upplever det att arbeta inom branschen. IT-branschen har funnits 

sedan år 1980 och har kommit att bli en av Sveriges största branscher. År 2015 omsatte 

branschen cirka 647 100 miljoner kronor samtidigt som endast 28% av de arbetande år 2018 

var kvinnor. Att IT-branschen har färre kvinnor än män gör att det finns en könsuppdelning 

som gör att kvinnor i Sverige har svårare att röras inom den svenska arbetskraften. Andra 

menar att mindre jämställda organisationer som har fler män än kvinnor skapar negativa 

organisationskulturer där det förekommer råa jargonger, negativa organisationskulturer och 

machokulturer. För att studera om IT-branschen har svårt att rekrytera in kvinnor har följande 

masteruppsats intervjuar 17 kvinnor inom IT-branschen, för att höra deras upplevelser om hur 

det är arbeta som kvinna inom IT-branschen.  

 

Studiens teoretiska utgångspunkter är organisationskultur, makt i organisationer, genus, 

maskulinitet, reproduktion av mansdominans, inkludering och exkludering i organisationer, 

kön i organisationer och kulturbegreppet. Inom tidigare forskning inom ämnet beskrivs 

fördelarna med jämställda organisationer, samt hur kvinnor arbetande inom IT-branschen i 

USA upplever det att arbeta inom branschen.  

 

Studiens har utförts genom en kvalitativ ansats där 17 personer som arbetar inom IT-

branschen har intervjuats. Intervjupersonerna har olika yrkesbefattningar, från VD positioner, 

till chefsbefattning, en del intervjupersoner är IT-konsulter och arbetar inom den privata 

sektorn och andra intervjupersoner arbetar som projektledare inom offentlig sektor. Urvalet av 

intervjupersoner har skett genom ett strategiskt urval. Studiens metodologiska utgångspunkt 

är byggd på kunskapssociologin som är att människan lever i både sociala konstruktioner 

genom kunskap och verklighet parallellt menar Luckmann och Berger (1966).  
 
Studiens resultatanalys visar att det finns flera utmaningar som kvinnor inom IT-branschen 

upplever med att arbeta inom branschen. Utmaningar såsom att kvinnor måste hävda och 

bevisa sin kompetens, för att deras kompetens blir ifrågasatt, kulturella utmaningar att 

branschen styrs av män där en tydlig mansdominans syns, vilket skapar negativa jargonger 

såsom negativt språkbruk samt exkludering av kvinnor. I de kulturella utmaningarna råder en 

mansdominans som skapar machokultur och kompiskultur som gör att män rekryterar andra 

män. Resultatanalysen visar att IT-branschen bör genomgå förändringar, för att de skall kunna 

rekrytera in fler kvinnor. Förändringar såsom att branschen bör arbeta bort den förlegade 

bilden om vem som kan och bör arbeta med IT. En annan förändring är att intervjupersonerna 

säger att fler kvinnor måste synliggöras inom branschen, i reklamsposter, vid marknadsföring 

och rekryteringsprocesser. Resultatanalysen visar att om IT-branschen skall få in fler kvinnor 

bör branschen arbeta med att rekrytera in fler kvinnor, för att mindre könsuppdelade 

organisationer kan skapa mer positiva organisationskulturer. Resultatanalysen visar att HR 

bör ta en mer aktiv roll i att arbeta systematiskt med att främja och synliggöra de kvinnor som 

arbetar inom branschen, för att få bort den förlegade bilden om vilka som arbetar inom 

branschen, samt för att skapa rättvisa rekryteringsprocesser, där kompetens rekryteras före 

kön.  

 
 
 
Nyckelord: IT-bransch, könsuppdelning, organisation, kultur, organisationskultur, makt, kön, 

genus, rekrytera, mansdominans 
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Inledning 
Sverige har ett av de mest könssegregerade arbetsmarknaderna i världen (Regeringen, 2016). 

En del marknader och branscher är mer jämställda än andra, där kvinnor är mer 

representerade än män och vise versa men en av de mer könsuppdelade branscherna är 

Informationsteknik branschen (IT). IT-branschen är bred och erbjuder varor, tjänster och 

produkter och det har kommit att bli en marknad som täcker en större del av svensk 

arbetskraft, men branschen är könsuppdelad. Andelen kvinnor som arbetade inom branschen 

år 2017 var 29% och minskade år 2018 till 28%. Andelen kvinnor som var chefer inom 

branschen år 2017 var 15% och år 2018 17% (Itot, 2018). Branschorganisationer och 

Regering menar att de är en låg andel arbetande kvinnor inom IT-branschen, vilket påverkar 

kvinnors utvecklings- och karriärmöjligheter, som att nå högre ledarpositioner inom IT. Den 

låga andelen kvinnliga medarbetare som chefer skapar en bransch som är mer utformad för att 

passa män menar branschorganisation IT- och Telekomföretagen (Itot, 2017). Män ses som 

dominerade inom IT-sektorn för att färre kvinnor söker till IT-relaterade universitets- och 

högskoleutbildningar men också för att karriär och utvecklingsmöjligheter inom branschen 

inte är lika väl utformade för att främja kvinnor, i jämförelse vad det är för män (Itot, 2019). 

Enligt Kimberly McGee (2018) har kvinnor inom IT-branschen färre ledande befattningar 

samtidigt som de arbetar mer operativt, dels för att det finns hinder för kvinnor att nå högre 

karriärmöjligheter och ledande befattningar. Hinder som dels är kulturella och för att kvinnor 

utsätts för diskriminering vid rekryteringar samt män ses som mer naturliga ledare, för att tron 

om vem som borde vara ledare har verkat på samma sätt i generationer. En annan orsak till 

varför kvinnor har svårt med att nå ledarpositioner inom IT-branschen är att det finns 

strukturella fördomar inom organisationer hur kvinnor tar sig an ledarpositioner (McGees, 

ibid.). Strukturella fördomar om att kvinnor inte arbetar lika effektivt som män eller att 

kvinnor skapar sämre organisationskulturer. För att nå ledarpositioner inom IT måste kvinnor 

arbeta längre och imponera mer med erfarenhet och kunskap än manliga kollegor. Att inta en 

ledarroll som kvinna inom IT-branschen gör att en del egenskaper och attribut inte får synas, 

såsom aggressivitet, att visa osäkerhet eller prata lågmält. Den främsta svårigheten som 

kvinnor upplever är de kulturella problemen, där män är mer representerade än kvinnor, vilket 

gör att sexuella trakasserier och exkludering av kvinnor sker. McGee (ibid.) säger att ledare 

måste börja ta mer aktiva befattningar för att det ska ske en inkludering gällande alla kön 

inom IT-branschen (ibid.). McGees (ibid.) studie överensstämmer med vad Curnow (2013) 

säger om könsuppdelningar i organisationer, att kvinnors ledarskap ibland varken tolkas eller 

uppfattas som ledarskap av män i organisationer. För att uppfattas som bra ledare ska en 

kvinna anamma ett ”manligt ledarskap” (Curnow, ibid.). 

 

Att könsuppdelningen är stor inom den ständigt utvecklande och breda IT-branschen påverkar 

kvinnors chanser att rekryteras in och bli en del av branschen, vilket gör att jag som författare 

ser fenomenet som intressant och viktigt att studera och analysera. Det är ett fenomen som är 

relevant för HR att vilja studera mera, för att HR inom organisationer är de som skall arbeta 

för utveckling och jämställdhetsarbete i organisationer, i privat som offentlig sektor 

(Lindmark och Önnevik, 2011). Som författare ser jag detta som ett aktuellt ämne och ett 

samhällsfenomen där det skapas frågor såsom; vad är det som gör att en modern, utvecklande 

och ny bransch har den könsuppdelning som den har? Vad är det som gör att färre kvinnor än 

män i Sverige rekryteras in till IT-branschen? Finns det kulturell påverkan som gör att färre 

kvinnor söker till IT-branschen? Vad kan branschen göra för att rekrytera fler kvinnor in i 

branschen? Utifrån dessa frågor har intresset för detta fenomen väckts, dels genom sociologin, 

för att sociologin kan förklara samhällens sociala grupper och hur detta påverkar 

organisationers syn på jämställdhet, organisationskultur och makt (Giddens och Sutton, 
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2014). Samtidigt som sociologin hjälper oss förstå att organisationer är skapade utifrån 

sociala processer (Giddens och Sutton, ibid.).  

 

Regeringen har gjort insatser för att få in fler kvinnor in i IT-branschen, som att erbjuda 

kvinnor att gå gratis IT-utbildningar. Trots privata som statliga insatser tycker Regering och 

ITOT att antalet kvinnor som väljer att arbeta inom IT-branschen sker för sakta, vilket är en 

av anledningarna till att jag som författare vill studera detta fenomen djupare, dels för att det 

är intressant ur ett sociologiskt perspektiv, för att processer och grupper påverkar 

organisationer, samtidigt som det är individer i grupper som integrerar med varandra i 

organisationer, och det är dessa grupper och individer som kan påverka hur IT-branschen 

skall vara och verka (Giddens och Sutton, 2014). Intresset för ämnet är även med bakgrund 

till Human Resource Management (HRM), där jag anser att HRM i nutid som framtid har ett 

ansvar i att skapa mänskliga resurser i det svenska arbetslivet, där alla individer skall ha 

samma förutsättningar för att arbeta inom alla branscher i Sverige. HR har en stor funktion i 

analyserandet av organisationer, hur organisationer kan förbättras och utvecklas (Lindmark 

och Önnevik, 2011). Genom att analysera organisationer kan HR förändra organisationers 

maktstrukturer och skapa organisationer som ser bortom vilket kön en medarbetare har 

(Lindmark och Önnevik, ibid.). Samtidigt som HR har genom mer inflytande lyckats skapa 

mer heterogena organisationer (Lindmark och Önnevik, ibid.). HRs inträde i organisationer 

har gjort att organisationer numera analyserar strukturer och kulturer inom organisationer, 

vilket har lett till att organisationer har förändrat sina syner på vilka som bör arbeta inom en 

organisation (Hearn och Parkin, 1987). Med bakgrund till sociologin som HRM tror jag som 

författare att detta två vetenskaper kan vara med att påverka hur organisationers 

könsuppdelningar kommer se ut framöver men även hjälpa till och förklara hur IT-branschen 

skall arbeta för att få in fler kvinnor in i branschen. Att studera hur kulturer och attityder 

påverkar om kvinnor rekryteras in i IT-branschen är dels vad denna masteruppsats kommer att 

fokusera på samt studera hur kvinnor upplever branschen och vilka insatser som krävs att IT-

branschen skall kunna rekrytera in fler kvinnor.  

 

Inom vetenskapsteorin och den tidigare forskningen om hur organisationer påverkas av 

könsuppdelade arbetsplatser fann Joe Curnow (2013) att kvinnor som arbetar i manligt 

dominerade yrken upplever arbetet och deras medverkan som mindre uppskattat. Kvinnorna 

upplevde att det inte värderades lika högt som manliga medarbetare och mansdominansen 

skapade en känsla av exkludering från arbetssammanhang, såsom att kvinnor inte blir 

inbjuden på interna utvecklingstimmar, kunskapsutbyten, informella som formella möten eller 

strategimöten, vilket var sammanhang som männen ofta styrde. Curnow menar att kvinnor 

exkluderas för att de är upptagna med att agera som administrativ support men också för att 

män anser att en del kvinnliga kollegor inte har kunskapen eller erfarenheten som krävs för att 

medverka i dialoger om utveckling, strategi eller kunskapsutbyte. Melissa Lamont (2009) 

fann i sin studie liknelser med Curnow, där hon studerade de växande IT-avdelningarna på 

bibliotek. Hon fann att det finns en tydlig yrkessegregering inom biblioteken, där män är 

överrepresentativa inom IT och kvinnor är bibliotekarier. Lamont (ibid.) fann 

organisationskulturer inom sektorn som skapar yrkessegregering och kulturer som gör att det 

finns en uppfattning om att män är bättre på att hantera datorer och It-uppgifter, där männens 

arbete som It-tekniker uppskattas mer och kvinnornas arbete ses som mindre betydelselöst. 

Enligt Lamont (ibid.) skapar denna yrkessegregering en subkultur hos männen där olika 

jargonger träder fram, såsom ett annat språkbruk, machokultur och en uppfattning om att 

kvinnor på biblioteken bör arbeta med administrativa uppgifter och män med IT. I 

subkulturen fann Lamont en statussymbol i att arbeta med IT, där män ser sig som mer 

kunniga och mer ”viktiga” för organisationen, för att de ”servar” organisationen. Att männen 
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”servar” skapar en maktposition där männen tror att dem är de personer som kan lösa IT 

relaterade uppgifter. Maktpositionen syns i att It-teknikerna värderas högre i organisationen 

på ett symboliskt sätt, dels genom att de får mer i lön än resterande avdelningar. 

Uppdelningen av It-tekniker och bibliotekarier har skapat ett ”vi och dem” förhållningssätt 

där kvinnliga medarbetarna upplever exkludering, vilket Curnow (2013) och Spencer (2016) 

fann i sina studier. För att förändra denna yrkessegregering som leder till maktövertag och 

negativa subkulturer säger Lamont (2009) att arbetsplatser bör arbeta för en mindre 

yrkesuppdelad arbetsplats, genom att skapa en mer jämställd organisation där lika många män 

som kvinnor arbetar. Fördelarna med en mindre yrkessegregering är att fler individer kan 

framföra goda synpunkter och förbättringsmöjligheter och fler kvinnor får tillträde till en 

större del av arbetsmarknaden. För att skapa en mindre yrkessegregation argumenterar 

Lamont (ibid.) för att organisationer måste förändra sina organisationskulturer, för att få båda 

könen att arbeta tillsammans och möta sina kunskaper, för att skapa en mer innovativ och 

flexibel arbetsplats, där samtliga arbetsuppgifter och befattningar värderas och upplevs lika 

betydelsefulla från båda könen (Lamont, ibid.).  

  

IT-branschens uppdelning 

IT-branschen har genom sin könsuppdelning skapat kulturer, attityder, normer och 

värderingar som upprätthåller att män fortsätter vara representativa inom branschen enligt 

Regeringen (2018). Branschorganisationer inom IT tror att könsuppdelningen går att förändra 

genom att verklighetsanpassa utbildningen till båda könens fördelar, skapa och belysa fler 

kvinnliga förebilder och visa att lönsamhet sker när könsgrupper blandas, för forskning visar 

på att jämställda arbetsgrupper är mer lönsamma (Itot, 2019). Att börja hantera och arbeta 

bort de rådande negativa kulturerna, såsom machokultur och dåligt språkbruk är en del i att 

förändra den könsuppdelning som råder (Computer Sweden, 2018.). Shobley-Hyrde är VD för 

ett IT-konsultbolag, hon menar att machokultur och kulturella negativa beteenden inom IT-

branschen måste arbetas bort, för att branschen skall börja få in fler kvinnor (Salesgroup).  

 

Greenhalgh-Spencer (2016) menar att det är svårt att rekrytera och attrahera kvinnor, för att 

fler män än kvinnor redan arbetar inom branschen, i en kultur som präglas av maskulinitet och 

tydliga maskulina attityder, normer och värderingar. Denna maskulinitet gör att kvinnor väljer 

att inte arbeta inom organisationer där det finns tydliga maskulina särdrag, sexism och olika 

machokulturer (Spencer, ibid.). Spencer säger att kvinnor inom IT-branschen upplevs vara 

exkluderade i organisationer och utomstående i grupper, de upplevs vara objektifierade 

”outsiders” och de sämre språkbruk som förekommer gör att kvinnor marginaliseras och 

exkluderas inom IT-branschen. Eller att vissa delar av branschen utför trakasserier och 

kränkningar mot minoriteter. Enligt Greenhalgh-Spencer (ibid.) finns det hinder och 

svårigheter för kvinnor att arbeta inom IT-branschen. Genom att skapa medvetenhet i vilka 

eventuella hinder och problem som kvinnor kan komma att möta från kulturella och 

maskulina parter gör att kvinnor kan utmana männens position inom IT (Greenhalgh-Spencer, 

ibid.). Hari (2017) fann i sin studie om HR-specialisters syn på könsskillnaderna inom olika 

IT-företag, att det finns en obalans om hur kvinnor och män ska hantera det så kallade 

”worklife-balance”. Hari fann att kvinnor oftare tar mer ansvar i hemmet, samtidigt som de 

ska hinna med att arbeta inom IT. Vilket synliggör maskulinitet och heterogena stereotyper i 

IT-organisationer menar Hari (ibid.). Det könsbestämda och könsnormativa organisationerna 

syns genom att fler kvinnor än män tar ut föräldraledighet och chefer är inte lika villiga att ge 

ledigt vid sjukt barn, till män som för kvinnor. Hari (ibid.) säger att detta betyder att män 

oftare ses som endast medarbetare och löntagare, och inte som fäder, men kvinnor ses som 

anställda och mammor. Organisationer och dess HR-avdelningar gör reklam för 

organisationens förmåner, som att kunna kombinera arbete med fritid, ändå sker detta mer i 
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teorin och inte i praktiken. För att förändra könsnormerna inom IT måste HR ta en starkare 

och mer betydande roll i att våga förändra och föra dialoger med högre chefer menar Hari 

(ibid.), för att det är HR som är väl medvetna om problemet och kan förändra problematiken. 

IT branschen är mansdominerad, därför är det ännu viktigare att organisationer ser som viktigt 

att erbjuda samtliga anställda lika villkor. Annars kommer anställda och organisationer 

fortsätta att föra problemet vidare, för att det upprätthåller de könsbestämda i organisationer 

(Hari, ibid.).  

 

Befattningar och funktioner inom IT  

IT-branschen är en ung bransch som det senaste 35 åren har kommit att öka och breda ut sig 

på den svenska arbetsmarknaden. Det är också en global bransch som har kommit att bli en 

stor del av svenskt arbetsliv, genom att de flesta större företagen i Sverige idag har en IT-

avdelning samt använder IT-produkter eller tjänster dagligen (SCB, 2017). Den innehåller 

flertalet olika befattningar och funktioner, såsom tillverkning av data- och kommunikation, 

konsult- och serviceverksamhet (NE, 2019).  

 

I svenskt arbetsliv syns en ökning av att använda teknologi och IT-tjänster på arbetsplatser. 

År 2017 använde 73 % av Sveriges anställda datorer i sitt dagliga arbete och 22% av samtliga 

arbetsplatser gjorde beställningar av varor, tjänster och produkter via teknologiska verktyg 

såsom webbplatser och applikationer. Problematiken med teknologins ökning i svenskt 

arbetsliv är att det skapar nya arbetstillfällen, samtidigt som det reducerar arbeten, genom att 

de arbeten som tidigare utförts av människan kan numera utföras av datorer. Att IT-branschen 

växer och skapar nya arbetstillfällen, dessvärre är den inte jämställd, vilket den aldrig har 

varit och i dagens konkurrenskraft påverkar detta individer, kvinnor och organisationer enligt 

Regeringen (2016) och Itot (2019).  

 

IT-branschen reducerar men skapar nya arbetstillfällen och år 2015 stod branschen för 42% 

av Sveriges produktionstillväxt enligt Eurostat (EU, 2018). Vilket gör IT-branschen till en av 

de mest produkttillväxta branscherna i Sverige. Vilket betyder att det är en bransch som 

skapar arbeten och gör att Sveriges innovationskraft ökar, och därför måste branschen bli mer 

tillgänglig för alla (Itot, 2018). Utanför arbetslivet finns IT genom att den svenska 

medborgaren använder IT-tjänster i sitt vardagliga liv, före, under och efter arbetet (Itot, 

2018). 82% av Sveriges befolkning mellan 16-54 år använder internet varje dag, vilket gör IT 

och internet till en vara, tjänst och produkt som ingår i svenska människors vardag. Därmed 

erbjuds olika former av IT-relaterade arbeten, såsom att produktutveckla, underhålla, erbjuda 

IT-service och kundsupport. År 2015 omsatte branschen 647 100 miljoner kronor (SCB, 

2017).  

 

Under 1990-talet myntades begreppet ”IT-branschen”, dessförinnan fanns inte en typisk 

kallad IT-bransch. Svenska telecomjätten Ericsson etablerades snabbt i Sverige under 1980-

talet och i och med deras goda tillväxt ökade branschen nationellt. Den goda tillväxt som 

skapades då ligger grund för den IT-utveckling som Sverige har idag. En viktig aspekt av 

branschen är att dess expansion har skett genom att det har skapat en öppen och fri marknad 

där internationella affärer och samarbeten har börjat kunnat ske. Därmed är IT-branschen en 

global och världomfattande bransch som samverkar nationellt som internationellt skapar en 

ökad konkurrenskraft från internationella bolag. Vilket gör att svenska IT-bolag ständigt 

måste vara med i den internationella och snabba utvecklingen samtidigt som de måste 

konkurrera om personal internationellt. Att det myntade begreppet ”IT-bransch” kom för 

endast 29 år sedan, gör att branschen fortfarande ses som en ung bransch, i jämförelse 

pappers- och stålindustrin eller byggbranschen. Idag finns IT-verksamhet och produkter på de 
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allra flesta arbetsplatser och IT-avdelningar, både inom offentlig och privat sektor (SCB, 

2017). IT-branschens olika yrkesbefattningar presenteras nedanför. Befattningar som är 

utifrån SACOs (Svenska akademikers centralorganisation) beskrivning om IT-branschen. 

Flertalet av de yrkestitlar som presenteras arbetar studiens intervjupersoner inom (SACO, 

2019). 

 

VD inom IT branschen  

Som VD inom IT-branschen kan det innebära personalansvar, att driva 

verksamhetsutveckling samt affärsutveckling. Att teckna bolagets avtal och affärer samt 

rekryteringsprocesser. Intervjupersonen som är VD i studien har en bakgrund inom kodning, 

grafik och design.  

 

Verksamhetsutvecklare 

Som verksamhetsutvecklare inom ett IT-företag arbetas det med att utveckla verksamheten 

strategiskt, vilket kan innehålla att arbeta med ekonomiska och systeminriktade lösningar.  

 

Programmerare 

Som programmerare innebär det att ge kommandon till en dator, för att systemutvecklaren 

skall ha tillgång till de funktioner som efterfrågas, av exempelvis en specifik kund.   

 

Systemutvecklare 

Systemutvecklare utför en behovsanalys och en kravspecifikation på vad kunder är i behov 

av. Systemutvecklaren levererar dessa behov till programmeraren. En programmerares och en 

systemutvecklares arbete kan likna varandra, därför arbetar en del människor med båda 

delarna, att både systemutveckla och programmera.   

 

Kvalitetssäkrare 

Som kvalitetssäkrare inom IT-branschen sysslas det med testning och kvalitetssäkring av 

system och mjukvaror, det sker testautomatiseringar och kvalitetssäkrar IT-lösningar.  

 

IT-arkitekt  

Som IT-arkitekt ansvarar hen för delar eller hela projekt för IT-projekt eller system. En IT-

arkitekt designar projekten rent tekniskt. En IT-arkitekt har oftast helhetsansvaret för att 

samtliga delar i ett projekt fungerar.  

 

IT-konsult 

Som IT-konsult arbetar medarbetare ute hos kund, men är anställd hos ett IT-bolag. Oftast 

innebär konsultarbetet att arbeta i projekt. Projekt som kan pågå i veckor upp till. De IT-

konsulter som medverkar i studien berättar att IT-konsultarbetet är ett arbete som kräver 

kontakt med kunder, och arbetsrollerna är främst inom programmering, systemutveckling, IT-

arkitektur eller testledning. 

 

Testledare 

Som testledare arbetas det med att kvalitetssäkra olika IT-program och datasystem. Testledare 

arbetar med att skriva rapporter till kunder samt upptäcker fel, brister och ologiska lösningar 

som kan finnas i IT-program eller datasystem.   
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Organisatorisk påverkan av könsuppdelning 

Det könsuppdelade arbetslivet påverkar Sverige negativt i fyra dimensioner; arbetsmarknad, 

samhälle, organisationer och individer. I det organisatoriska perspektivet skapar den negativa 

organisationskulturer såsom machokultur, trakasserier och mobbing på arbetsplatser samt 

exkludering av kön. Byggbranschen är att exempel på en annan könsuppdelad bransch, som 

har negativa kulturer, trakasserier och destruktiva maktstrukturer som skapas för 

könsuppdelningen är stor, där hela 99% av de arbetande är män menar Regeringen (2018). 

Byggbranschen är därmed ett av de mest könssegregerade branscherna i svenskt arbetsliv, där 

nio av tio arbetande är män. Skulle byggbranschen rekrytera in fler kvinnor in i branschen, 

tror Regeringen att de negativa organisationskulturerna skulle vara färre och mindre 

problematiska. Konsekvensen som blir av de negativa organisationskulturerna är att kvinnor 

ser byggbranschen som mindre attraktiv att arbeta inom, vilket gör att branschen går miste om 

god arbetskraft samtidigt som den försätter att verka som den gör (Regeringen, 2018). 

Byggbranschens problematik med den könsuppdelade arbetsmarknaden har tydliga 

kopplingar till IT-branschen och andra yrken såsom elektriker, maskinoperatörer, och 

processindustri. Viket betyder att detta är ett problem som finns inom flera branscher och 

sektorer i Sverige. Konsekvensen av en könsuppdelad och könsbestämd bransch är att det kan 

leda till en sämre utveckling och lärande menar Johansson och Abrahamsson (2018). 

Organisationer och branscher som inte är könsuppdelade har lättare för att skapa utveckling 

och lärande, samtidigt som könsbestämda organisationer har byggt upp lärandet och 

utveckling genom redan bestämda aktiviteter som upprätthåller de könsbestämda i 

organisationer, vilket leder till att samma kultur och normer upprätthålls. Johansson och 

Abrahamsson (ibid.) menar att jämställda organisationer bli mer nyanserade i sitt 

kunskapsutbyte och därmed kan de lättare utmana nuvarande maktrelationer. Organisationer 

som vill utvecklas och inneha ett arbetsplatslärande bör arbeta för att skapa en mer jämställd 

arbetsplats, där lika många män som kvinnor arbetar (Johansson och Abrahamsson, ibid.). 

Abrahamsson och Johanssons studie (ibid.) överensstämmer med vad den svenska regeringen 

som branschorganisation säger, att kulturer och normer upprätthålls genom den redan rådande 

mansdominansen, vilket gör att män fortsätter att representera branschen (Abrahamsson och 

Johansson, 2018).  

 

Enligt Annabi och Lebovitz (2016) finner de liknande problem inom den Amerikanska IT-

branschen. De har studerat hinder som kvinnor inom IT-branschen upplever, och de fann att 

26% av IT-branschen består av kvinnliga medarbetare, men att 56% av dessa lämnar IT-

branschen under sina första fem yrkesår, vilket påverkar branschen negativt både ekonomiskt 

som socialt. Kvinnorna väljer att lämna branschen för att de upplever hinder med att arbeta 

inom branschen, såsom att de upplever negativa barriärer som måste försvinna, barriärer 

såsom att det är en utmanade bransch att arbeta inom som kvinna, samtidigt som kvinnor inte 

kan vinna interna diskussioner och det finns mindre jämställda krav på att hantera familjeliv. 

Om barriärerna inte försvinner kommer det bli svårt att få kvinnor att rekryteras in i IT-

organisationer tror Annabi och Lebovitz (ibid.). Om fler kvinnor väljer att stanna kvar, kan en 

ökad inkludering samtidigt ske. Det sker diskussioner bland chefer, medarbetare och IT-

bransch att kvinnor bör ändra sina attityder till problemet, men istället tycker kvinnor inom 

branschen och organisationer bör ändra fokus och istället arbeta för att förändra arbetsklimatet 

(Annabi och Lebovitz, ibid.). Annabi och Lebovitz studie överensstämmer med både 

branschorganisationen ITOT (2018) som Regering (2018), att för att möta konkurrenskraft 

och samtidigt göra branschen mer attraktiv för kvinnor att arbeta inom, måste organisationer 

arbeta med att förändra kulturer och attityder, för att skapa en mer jämställd bransch 

(Regeringen, 2018, Itot, 2018, Annabi och Lebovitz, 2016).  
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Konsekvenserna av könsuppdelningen på individ och samhällsnivå 

I ett samhällsperspektiv skapar den könsuppdelade arbetsmarknaden att arbetsliv som 

upprätthåller strukturer om vart kvinnor och män tycks och bör arbeta, vilket gör det svårt att 

förändra könsuppdelningen i arbetslivet, även kallat för horisontell könsuppdelning (Wahl, 

m.fl, 2011). I Sverige tjänar män i snitt mer än kvinnor, vilket den könsuppdelade 

arbetsmarknaden upprätthåller, samtidigt som kvinnor fortsätter att tillhöra en mindre del av 

den svenska arbetsmarknaden, där kvinnor har en mindre rörlighet med att arbeta i olika 

branscher och sektorer (Länsstyrelsen Stockholm, 2014). Svenska samhället skulle tjäna på att 

en mer jämställd arbetsmarknad, för att jämställdhet skapar tillväxt (Länsstyrelsen Stockholm, 

ibid.). Trots att Sverige är en av de mest jämställda länderna i världen, tillhör det en av de 

mest könssegregerade arbetsmarknaderna (SCB, 2018). 

 

Individer påverkas negativt av den könsuppdelade arbetsmarknaden, för att den skapar olika 

arbetsvillkor och arbetsmiljörisker för olika kön (SOU, 2019). Vilket är en problematik som 

den svenska Regeringen vill förändra, genom att aktivt arbeta med att inkludera andra 

minoriteter, in i de mer manligt dominerade branscherna. För att minska den könsuppdelade 

arbetsmarknaden arbetar Regeringen aktivt med att skapa en jämn fördelning mellan könen 

vid makt och inflytande, skapa ekonomisk jämställdhet och jämställda 

universitetsutbildningar (SOU, 2019). De kvinnor som arbetar inom manligt dominerade 

yrken finner yrkena som mindre attraktiva, för att det oftare förekommer machokultur, 

könsdiskriminering och trakasserier enligt Statistiska Centralbyrån (SCB, 2018). 10% av de 

kvinnligt arbetande under 30 år fyllda, i svenskt arbetsliv upplevde trakasserier minst en gång 

under år 2015 (SCB, 2018). Den könsuppdelade arbetsmarknaden gör att individer och främst 

kvinnor diskrimineras i rekryteringsprocesser, löneskillnaderna mellan könen ökar och 

pensionen för kvinnor fortsätter vara lägre än för män (SCB, ibid.). År 2016 var kvinnors 

pension i åldrarna 65-69 år 75% av männens pension (SCB, 2018.). Därmed påverkar den 

könsuppdelade arbetsmarknaden kvinnors chans till arbete och goda ekonomiska resurser 

(SCB, ibid.) I mindre jämställda organisationer skapas och upprätthålls negativa 

organisationskulturer och attityder, vilket gör att kvinnor som upplever 

organisationskulturerna och attityderna väljer att inte ingå i de branscher där negativa 

organisationskulturer förekommer. Vilket blir ytterligare en konsekvens som gör att den 

könsuppdelade arbetsmarknaden fortsätter att finnas, menar SCB (ibid.).  

 

Att den könsuppdelade arbetsmarknaden kvarstår leder till negativa effekter såsom att svenskt 

arbetsliv får det svårt att möta utländsk konkurrenskraft, utmaningar i att få in fler kvinnliga 

medarbetare, att utveckla branscher och kompetenser samt utmana nuvarande som framtida 

kompetensbrister enligt Regeringen (2016). I samma rapport av Regeringen (ibid.) 

framkommer det att könssegregeringen i arbetslivet måste reduceras, för att den 

könsuppdelade arbetsmarknaden skapar ett sämre välmående på arbetsplatserna, för båda 

könen. SCB (2005) hänvisar till flertalet fördelar med en mindre könsuppdelad och 

segregerad arbetsmarknad, dels att den svenska arbetsmarknaden blir mer effektiv för att den 

blir tillgänglig för alla. Under lågkonjunktur blir arbetsmarknaden mindre begränsad för 

arbetssökande, utbildningsplatserna blir mindre könsstyrda och mer tillträdda utifrån intresse 

och inte kön. Ur ett rekryteringsperspektiv skulle en mindre könssegregerad arbetsmarknad 

göra att det könsstereotypa sättet att rekrytera ersätts med att rekryterare ser hela arbetskraften 

som eventuella arbetstagare. Det könssegregerade arbetslivet har och fortsätter att 

upprätthållas av strukturella som stereotypiska normer inom arbetslivet, därför finns det 

fortfarande generella typiska mans- och kvinnoyrken (SCB, ibid.). Enligt SCB (ibid.) och 

Regeringen (2016) är en mindre könssegregerad arbetsmarknad endast positivt, men att skapa 
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en mer jämställd arbetsmarknad har sina utmaningar, att ersätta attityder, strukturer och 

organisationskulturer är svårt inom nationer, branscher och organisationer (SCB, 2005).  

 

Könsuppdelningen blir mindre  

Inom svenskt arbetsliv syns förändringar gällande den könsuppdelade arbetsmarknaden, där 

branscher, Regering och aktörer arbetar aktivt för att skapa en mer jämställd arbetsmarknad. 

Tydliga förändringar är att en del branscher har blivit mer jämställda, yrken såsom lärare, 

jurister och journalistikkåren (SCB, 2014). Av de 30 mest vanliga yrkena i Sverige år 2014 

hade endast tre av dessa en jämn könsfördelning, yrkena var läkare, kockar/kokerskor och 

Universitets- och Högskolelärare. Med jämn könsfördelning menas det att 40-60 procent av 

vardera könet skall vara representerad (SCB, 2014). Att endast tre av de 30 mest vanliga 

yrkena i Sverige har en jämställd könsfördelning, visar att förändringarna sker för långsamt, 

menar Regeringen (Regeringen, 2014). Ytterligare en positiv förändring syns inom 

utbildningssektorn där andelen studenter som utexamineras från Hög- och universitetsskolor 

är högre hos kvinnor än män och inom IT-sektorn, år 1970 stod kvinnorna för 10% av de 

sökande till universitetsutbildningar inom IT och Teknik, år 2017 var 35% av de sökande 

kvinnor (SCB, 2018). IT-branschen säger att förändringen sker för långsamt och att snabbare 

förändringar måste ske för att skapa en mer attraktiv bransch för kvinnor att vilja arbeta inom. 

IT-branschen tar numera jämställdhetsfrågan på allvar och förändringar och förbättringar sker 

för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. En förändring som har skett är att ämnet 

jämställdhet är högre upp på agendan inom branschen och att fler IT-företag arbetar 

strategiskt med att rekrytera fler kvinnor in i branschen. Metoderna för hur de arbetar med 

detta är svårt att finna och branschen största branschorganisation IT- och Telekomföretagen 

(Itot) säger att arbetet sker för långsamt.  

 

Problemformulering 
Den svenska IT-branschen består i majoritet av män, vilket medför kulturer och attityder som 

gör att kvinnor inte rekryteras in i branschen, på samma sätt som män gör enligt Regeringen 

(2016). Denna mansdominans skapar en könssegregering där kvinnor har mindre tillträde till 

olika yrkesbefattningar och därmed arbetstillfällen inom IT-branschen. En mer jämställd IT-

bransch kan medföra sina fördelar, där bättre organisationskulturer kan skapas, arbetande 

kvinnor i Sverige kan röra sig mer fritt mellan yrkesbefattningar och samtidigt som detta leder 

till och öppnar upp för att den svenska IT-branschen kan möta internationell konkurrenskraft 

(Regeringen, 2016).  

 

En metod för att få in fler kvinnor in i branschen är att förstå kulturer och attityder inom IT-

branschen, dess inverkan som påverkan, och finna vad för metoder som bör ske för att 

förändra den rådande könsuppdelningen, för att öka jämställdheten och bemöta 

konkurrenskraften som IT-branschen har. I ett HRM perspektiv påverkar könsuppdelningen i 

IT-branschen att negativa organisationskulturer framkommer, vilket påverkar branschen, 

organisationer och individer som arbetar inom IT. Det påverkar kvinnors chanser till att arbeta 

inom IT och samtidigt ha möjligheten att nå högre befattningar, såsom chefs- och VD 

positioner. HRM har en viktig position inom vetenskapsteorin att förändra IT-branschens 

könsuppdelning, genom att de utvecklar organisationer, HR är enheter i organisationer som är 

högst delaktig i rekryteringsprocesser och avvecklingsplaner. Dels kan HRM påverka 

attityder och organisationers kulturella förhållningssätt, för kulturer påverkar vilka individer 

som arbetar i organisationer (Lindmark och Önnevik, 2011). Att HRM kan påverka 

organisationer att skapa mer jämställda organisationer, gör att detta ämne är relevant att 

analysera. Studiens sociologiska utgångspunkt kommer därför att ha två dimensioner: dels att 

analysera vilka utmaningar som finns inom IT-branschen för att rekrytera in kvinnor och 
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studiens andra utgångspunkt att är att se vilka förändringar som kvinnor upplever behövs ske 

för att få in fler kvinnor in i IT-branschen.  

 

Syfte  
Syftet med denna masteruppsats är att analysera hur kvinnor inom IT-branschen kan uppleva 

det att arbeta inom IT-branschen samt analysera i vilken utsträckning branschen rekryterar 

kvinnor. Studien analyserar 17 kvinnors syn på hur det upplever det att arbeta inom 

branschen, samt i vilken utsträckning som de upplever att IT-branschen rekryterar kvinnor. 

De 17 kvinnorna som ingår i studien har verkat eller är verksam inom IT-branschen under 

studiens utförande.    

 

Frågeställningar  

• Hur upplever kvinnor det att arbeta inom IT-branschen?  

• Vilka organisationskulturer finns inom IT-branschen?  

• Vilka kulturer finns inom IT-branschen?  

• Hur upplevs kvinnorna att deras kompetens tas tillvara inom IT-branschen?  

• Vad är orsaken till att branschen är manligt dominerad?  

• På vilket sätt har IT-branschen svårt att rekrytera fler kvinnor?  

• Vilka förutsättningar finns för kvinnor att rekryteras till IT-branschen? 

• Hur arbetar HR för att få in fler kvinnor in i IT-branschen?  

 

Avgränsning 
Studien kommer analysera vilka upplevelser, kulturer och förändringar som IT-branschen har 

och behöver göra att få in fler kvinnor in till den svenska IT-branschen, därmed avgränsas 

studien till att endast undersöka svenska IT-företag. Studien kommer analysera hur kvinnor 

upplevelser det att arbeta inom IT-branschen, både inom privata och offentliga IT-

organisationer i Sverige. Ytterligare en avgränsning är att samtliga intervjupersoner är 

kvinnor som måste ha erfarenhet av att ha arbetat inom branschen. 16 av 17 intervjupersoner 

är idag sysselsatt av en arbetsgivare inom IT-branschen.  

 

Disposition 
I uppsatsen första avsnitt presenteras en inledning av IT-branschen och bakgrunden till den 

svenska arbetsmarknadens könsuppdelning, vilka förändringar som den svenska 

arbetsmarknaden har genomgått och IT-branschens könsuppdelning, där män är mer 

representerade än kvinnor. Författaren presenterar bakgrunden till varför hon finner det 

intressant att analysera varför IT-branschen har det svårt att rekrytera in kvinnor. En bakgrund 

som berättar om de sociologiska som HRM perspektivet med att studera detta fenomen. I 

första avsnittet presenteras IT-branschens omsättning i Sverige samt yrkesbefattningar som 

finns i IT-branschen. Samtidigt presenteras tidigare studier om vad jämställda organisationer 

kan leda till och hur kvinnor upplever det att arbeta inom IT-branschen. I första avsnittet 

presenteras även studiens problemformuleringar, syfte, frågeställningar, avgränsning och 

disposition.   

 

Studiens andra avsnitt definierar olika teoretiska ramverk såsom organisationskultur, makt i 

organisationer, genusbegreppet samt maskulinitet. Avsnittet presenterar teorier om 

reproduktion av mansdominansens, definitionen av inkludering och exkludering, kön i 

organisationer samt definition av begreppet kultur.  
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I det tredje avsnittet presenteras studiens metodologi och metod. Inom metodologin beskrivs 

den metodologiska ansatsen ur ett kunskapssociologiskt perspektiv av Luckmann och Berger 

(1966). I avsnittets metoddel presenteras studiens val av metod, studiens urval, de 17 

intervjupersonerna presenteras med fiktiva namn, metod för datainsamling, bearbetning av 

data samt reabilitet och validitet. Avsnittet avslutas med etiska överväganden och studiens 

tematisering. 

 

I uppsatsens fjärde avsnitt framförs studiens resultat och analys i en resultatanalys. Här har 

studiens teman delats upp i underrubriker. Varje tema innehåller resultatet av de 17 

intervjuerna, citattecken samt analyser utifrån uppsatsens teorier. De två teman som framkom 

efter den tematiska analysen var utmaningar och förändringar. Temat utmaningar har 

underteman; att hävda och bevisa, kultur och mansdominans och temat förändringar har 

underteman såsom; förlegad bild och synliggörande.  

 

I det fjärde och sista avsnittet diskuteras studiens resultat och analysdel i en diskussionsdel för 

att besvara studiens syfte och frågeställningar. Diskussionsavsnittet innehåller åtta 

underrubriker som är byggd på studiens åtta frågeställningar. Kapitalet avslutas med en 

diskussion om Human Resources Managements relevans till studiens ämne, förslag på vidare 

forskning samt slutord.  

Metodologi  
I följande avsnitt presenteras studiens metodologi vilket är kunskapssociologin av Lukmann 

och Berger (1966). De menar att kunskapssociologin är analyser av sociala konstruktioner i 

verkligheten där människan kan forma och bedöma sin egna sociala verklighet. Denna socialt 

konstruerade veklighet sker genom tre dimensioner; externalisering, objektifiering och 

internalisering (Luckmann och Berger, ibid.). 

 

Internalisering sker i början av en människas liv, där individen direkt gör tolkningar om den 

objektiva verkligheten, vilket kommer att påverka individens framtida uppfattningar om dess 

omvärld. Redan här förds subjektiva bedömningar hos individer, som kan vara subjektivt för 

en person men inte för en annan. Luckmann och Berger (1966) menar att individer därför kan 

ha olika former av subjektiva bedömningar om verkligheten. Internaliseringen gör att 

individer skapar en uppfattning om sin omvärld, uppfattningar som kan påverkas genom vilka 

personer man omges av. Externalisering å andra sidan betyder att människan projicerar fram 

den verklighet som hen vill skapa,  

 

Den objektifierade världen betyder att människan är ständigt påverkad av objektifikationen. 

För att människan i sin konstruerade verklighet alltid är omringad av objekt som påvisar min 

omgivning subjektiva intentioner och subjektifikationen visar människans symboler och 

tecken. Samtidigt är alla objekt mottagliga för att omvandlas till att betyda något annat. 

Luckmann och Berger (1966) exemplifierar detta genom symbolen vapen. Tillbaka i tiden var 

vapnet endast till för att jaga djur, idag kan vapen vara en symbol för krig och våld. Symboler 

är objektivt närvarande i flera olika tid och rum, inte endast i ett subjektivt perspektiv av ”här 

och nu”. Språket är en annan form av symbol där, vilket är människans viktigaste 

symbolsystem (Luckmann och Berger, ibid.). För att i människans vardagliga liv sker till 

större del objektifikationen i vardagens språkliga signifikation. Vardagsspråket är de språk 

som talas kontinuerligt med de människor som är i ens omgivning. För att i språket sker ett 

ansikte mot ansikte konversation, där det som människan säger tänker den, och densamma 

gäller för den andra personen i konversationen. Språkets signaler och olika ljudnivåer 

samspelar samtidigt med de subjektiva intentionerna. Språket är en del av två olika världar, 
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där det subjektiva som objektiva sker samtidigt med varandra, i ett samspel, för att människan 

pratar samtidigt som den hör, vilket är att vara i det subjektiva och objektiva samtidigt. 

Därmed visar språket kunskapssociologins teori om samspelet mellan de subjektiva och 

objektiva, vilket gör att vi lever i kunskapsvärld enligt kunskapssociologin. Därför skapar 

språket människans verklighet, för att en människa pratar om sin objektiva verklighet, som 

sker i en människas vardagliga liv.  

 

Enligt Berger och Luckmann (1966.) lever människan i en subjektiv och objektifierad 

avsiktlig värld där objekten tillkännager de subjektiva intentionerna som medmänniskor har 

runt sig. Att människan lever i denna subjektiva och objektiva värld, gör att människan och 

samhället ska studeras utifrån båda dessa aspekter. Det betyder inte att människan alltid vet 

vad objekten är eller vad de subjektiva intentionerna alltid betyder eller har för syfte, men att 

det finns runt om oss enligt kunskapssociologin (Luckmann och Berger, ibid.).  

 

Kunskap säger Luckmann och Berger (1966) är en oändlig och ofullständig del av 

verkligheten, vilket gör att individen inte kan veta om allt om verkligheten. De menar att 

människan har en strukturell relevans till sin omgivning. Därför sker kunskapen i det 

vardagliga livet när människan integrerar och lever i en omgivning med andra människor.  

Teoretisk referensram  
I följande avsnitt beskrivs teorier inom organisationskultur, makt i organisationer, genus, 

maskulinitet, reproduktion av mansdominans, inkludering och exkludering, könet i 

organisationer samt en beskrivning av det breda begreppet kultur.  

 

Organisationskulturer 
Enligt Hearn och Parkin (2001) är kultur centralt i organisationer och det skapas utifrån vad 

som är det normativa i samhället och vad som anses som accepterande beteenden. Vilket gör 

att kulturer påverkar organisationsprocesser. Det som påverkar och skapar kulturen i en 

organisation är gruppen och organisationen, genom långvarig interaktion med andra individer 

skapas organisationens normer, sedvänjor och språkbruk vilket heter organisationskultur 

(Hearn och Parkin, ibid.).  

 

Det är i kulturen som organisationens accepterade språkbruk och samarbetsprocesser skapas 

och blir till en organisationskultur, normerna i organisationen bär upp organisationskulturen. 

De mest definierbara med ordet organisationskultur är att det består en samling av normer, 

värderingar och övertygelser som flera individer i en organisation delar. Det innehåller också 

praxis, och regler vilket kan vara regionalt och geografiskt kopplat. Nationell kultur och 

ledarens kultur, även kallat för ledarkulturen, kan påverka en organisationskultur (Smith, 

1997, Hofstede, 1980). Om ledaren i en organisation vill förändra en rådande jargong eller 

stämning, är det ledaren som främst kan ändra på detta (Smith, 1997, Hofstede, 1980). 

Abrahamsson och Andersen (2000) förklarar att organisationskulturer finns och formas i alla 

organisationer, och att varje organisation har sin unika organisationskultur. Det skapas utifrån 

tre utgångspunkter; individen, organisationen och normer i samhället. Att 

organisationskulturer är byggd på normer, gör att de kan se annorlunda ut i olika regioner och 

delar av ett rike som resten av världen (Hofstede, 1980).  

 

Organisationskulturer syns och uttrycks genom symboler, ritualer och ceremonier. Chefer, 

mellanchefer och medarbetare är de personer som bygger upp organisationskulturen och 

skapar de beteenden som anses vara accepterade eller inte (Ackroyd och Thompson, 1999). 

De kulturella och organisatoriska beteendena skapas av att individerna i organisationerna har 
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attityder som därefter skapar normer och värderingar på gruppnivå. Redan anställda bär på 

organisationskulturer som de är präglade av. De anställda har delade grundläggande 

uppfattningar om organisationen och hur organisationen bör vara, därefter skapar anställda 

gemensamma värderingar och övertygelser som påverkar organisationskulturen. De anställdas 

position gör att de påverkar organisationskulturen väl samtidigt som de förmedlar 

organisationskulturen till nya individer som kommer in i organisationen och på så sätt kan 

organisationskulturen fortsätta att finnas, för att de nyanställdas integration är en del av att 

lära sig och förstå den organisationskultur som råder (Ackroyd och Thompson, ibid.). 

 

Varje organisation är unik, på samma sätt som grupper i organisationer är unika vid varje ny 

gruppkonstellation (Sinah, 2008; Abrahamsson och Andersen, 2000). Därför är grupper och 

organisationer föränderliga, för att när en medlem i gruppen försvinner förändras 

gruppkonstellationen. Grupper och organisationer är föränderliga, samtidigt som det är 

svårföränderliga säger Abrahamsson och Anderson (ibid.). För att en organisationskultur kan 

bibehållas, av tre orsaker; vid nyrekryteringar tenderar chefer att rekrytera in individer som 

passar in i den rådande organisationskulturen, och därmed sker inte alltid rekryteringar i syfte 

att finna rätt individ med mest kompetens. Den andra orsaken till att organisationskulturer 

bibehålls är att den kultur och attityd som chefer vill skall råda går från högre chefsnivå ned 

till medarbetarna som arbetar längre ned i organisationen, därmed är det chefen som väljer 

vilken typ av organisationskultur som skall råda. Till sist bibehålls organisationskulturer för 

att de medarbetare som vill och försöker förändra och förbättra organisationer genom att bryta 

negativa normer och attityder kan avlägsnas från organisationer. På följande sätt upprätthålls 

och bibehålls organisationskulturer samt dess normer och attityder, för att de som vill 

förändra en organisation avlägsnas (Abrahamsson och Andersen, 2000). En av de främsta 

anledningarna till att ledare i organisationer vill ha en typ av rådande kultur är för att leder 

organisationen till de uppsatta målen och missionen (Abrahamsson och Anderson, ibid.).   

 

Grupper i organisationer skapas genom individuella intressen som delas med andra 

medlemmar. I gruppen formas informella hierarkier och egenintressen som utövas inom 

gruppen. Grupper kan skapa hög solidaritet gentemot varandra men främst till gruppen 

(Ackroyd och Thompson, 1999). Inom varje grupp sker ett identitetsskapande, där 

medlemmarna känner tillhörighet och de informella hierarkierna visar vilka i gruppen som får 

skämta, skoja och vilka individer som får prata med och om varandra. Inom grupper i 

organisationer förs maktspel om kontroll och identitet. Ackroyd och Thompson (ibid.) säger 

att genom de informella hierarkierna, egenintressena och solidariteten som finns i gruppen, är 

grupper de som kan påverka organisationer och beteenden, likt subkulturer kan göra. Grupper 

har en central roll i att behålla eller förändra den ordning som råder. Om gruppen tycker att ett 

beteende är missvisande eller fel kan gruppen påverka beteendet och förändra de problem 

som finns i organisationen. Om en grupp i en organisation vill förändra en attityd eller 

förhållningssätt och påpekar detta för en överordnad, blir åtgärden ofta att den överordnade 

kommer att förändra de som gruppen vill förändra, men i de flesta fall måste gruppen ha 

majoritet. Om en mindre grupp som inte är i majoritet visar missnöje är det lättare för ledaren 

att inte vidta åtgärder mot missnöjet. För det är ledaren av organisationen som kan identifiera 

ett missnöje såsom dåligt uppförande, trakasserier eller mobbing på arbetsplatsen. Ledaren är 

personen i organisationen som har mest auktoritet att bestämma om ett beteende är accepterat 

eller inte (Ackroyd och Thompson, ibid.).  

 

Subkulturer skapas i befintliga grupper, där en del av medlemmarna i ursprunggruppen skapar 

en mindre grupp. I de mindre grupperna skapas egna kulturer, så kallade subkulturer, där nya 

normer, kulturella beteenden och attityder träder fram (Hearn, 2001). Subkulturer är vanligare 
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i större organisationer där flertalet olika avdelningar eller enheter finns, men det förekommer 

också i mindre företag och organisationer. Vad som skiljer organisationskulturen från 

subkulturen är att organisationskulturer står för de mest centrala i organisationer, såsom att 

samtliga personer i organisationen har liknande värderingar och mål. Subkulturer i 

organisationer uppstår genom att en mindre grupp i organisationen delar liknande kultur och 

värderingar, som oftast är byggd på profession, intressen eller att individerna arbetar på 

samma avdelning (Abrahamson och Andersen, 2000). Subkulturer kan skapa positiva och 

negativa effekter genom att påverka organisationer med nya attityder, normer och 

förhållningssätt, och det kan också skapa oreda, missnöje och vad som inte anses vara 

accepterat i organisationen kan ses som acceptabelt i subkulturen. Subkulturen kan skapa 

attityder och normer som påverkar organisationen negativt, samtidigt som förändringar i 

subkulturen kan förändra en negativt rådande organisationskultur till en mer positiv 

organisationskultur där missnöje blir till belåtenhet hos en majoritet av organisationens 

medlemmar (Abrahamson och Andersen, ibid.). 

 

Makt i organisationer 
Individer och grupper i organisationer vill upprätthålla en bestämd ordning, uppnå mål och 

sträva mot att förbättras, för att skapa en framgångsrik organisation. En del i detta 

upprätthållande gör att makt är centralt i organisationer, för att individer och grupper vill 

upprätthålla och behålla sin maktposition (Hearn och Parkin, 2001). Organisationer leds av 

makt, styre, kontroll och auktoritet enligt Hearn och Parkin (ibid.). Ackroyd och Thompson 

(1999) säger att dåligt uppförande eller beteende i organisationer handlar om att inneha makt i 

organisationer och därmed att styra organisationer. Det finns personer i organisationer som är 

avsändare för vilket beteende som skall infinnas och accepteras. Dessa avsändare har 

auktoriteten genom sin position att bestämma vilket beteende som skall accepteras och vara i 

organisationen. Ett missvisande beteende eller uppförande synliggörs när mottagarna av 

beteendet identifierar beteendet och ej accepterar det. Ackroyd och Thompson (ibid.) säger att 

missvisande dåligt uppförande i organisationer bygger på direktiv och kontroll av personer i 

organisationer.  

 
Kränkande särbehandlingar är en metod i organisationer, främst hos överordnade chefer och i 

grupper inom organisationer, något som utövas för att skapa makt och styre över arbetstagare 

(Hearn och Parkin, 2001; Ackroyd och Thompson, 1999). Under industrialismen förekom 

kränkande särbehandling genom den överbevakning som industricheferna hade över de 

anställda. Den kränkande särbehandlingen mot kvinnor har skett under decennier och det är 

under 1970-talet som de sexuella trakasserierna började belysas och framhävas av 

feministiska rörelser (Hearn och Parkin, 2001). Sexuella trakasserier och kränkande 

särbehandlingar sker i dagens arbetsliv genom att chefer eller medarbetare gör generella 

återkommande skämt, trakasserier, mobbing, sexuella trakasserier och ritualer som riktas mot 

kvinnor (Ackoroyd och Thompson, 1999). Sexuella trakasserier är en metod för att visa makt 

över underordnade. Vid sexuella trakasserier synliggörs skillnaden på könen i organisationer 

och vilka som är underordnade i gruppen och därmed har mindre inflytande och makt. 

Sexuella trakasserier kan ske för båda könen i organisationer och om en organisation präglas 

av en mansdominans kan män lättare trakassera och göra sexuella ofredanden mot kvinnor 

som mot män, där kvinnorna är de personer som lättare utsätts för trakasserier, för att mannen 

är högst upp i hierarkin (Hearn och Parkin, 2001).  

 

De olika kränkande särbehandlingarna kan ske mer subtilt. Dels genom att kvinnors 

yrkesbefattningar inte får samma betydande namn eller funktion, kvinnor hamnar i 

befattningar som är mindre centrala och härskartekniker är en metod för män att behålla den 
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maktordning som råder (Ackroyd och Thompson, 1999). Kön och makt mellan könen, vad 

som definierar detta, är centralt i alla organisationer och kan ses som sociala konstruktioner i 

organisationer (Hearn, 2001, Ackroyd och Thompson, 1999). Kön i organisationer ingår i den 

sociala konstruktionen, som också innehar strukturella, kulturella, politiska och historiska 

effekter. Inom kön i organisationer finns stereotypa bilder av vad kvinnlighet och manlighet 

är, vad som historiskt sett ansetts som kvinnligt och manligt och därmed vilka befattningar, 

tjänster och arbetsuppgifter som skall tilldelas de olika könen. Dessa stereotypa bilder som 

följt med organisationer i generationer påverkar hur människan ser på relationen mellan 

könen och hur makten är fördelad. En del av den struktur som finns i organisationer är att det 

upprätthålls av patriarkatet, att män är överordnad kvinnan, för att bibehålla sin maktposition i 

samhället (Hearn, 2001). De olika arbetsuppgifterna kan också förklaras av den vertikala 

könssegregeringen som finns i Sverige. Den vertikala könssegregeringen betyder att kvinnor 

och män arbetar med olika arbetsuppgifter, på olika enheter, avdelningar och har olika 

befattningar, vilket har skapats utifrån kön. Genom den vertikala könssegregeringen tilldels 

män oftare högre befattningar som innehar mer ansvar och högre lön, samtidigt som kvinnor i 

samma organisation har lägre befattningar, lägre lön och når mindre ofta högre 

chefspositioner. Den vertikala könssegergeringen tydliggör hierarkier i organisationer, där 

män i oftare fall når toppen av en organisations hierarki och kvinnor avslutar deras karriärer 

oftare lägre ner i hierarkin, vilket påverkar kvinnors chanser till att nå högre karriärer (Wahl, 

m.fl. 2011.).  

 

En annan dimension inom makt i organisationer är den interna könssegregeringen, vilket är att 

trots att kvinnor och män arbetar inom samma yrkesbefattning inom en organisation kommer 

de olika könen bli tilldelad olika ansvarsområden. Där könen specialiseras inom olika 

områden och arbetsuppgifter. Detta gör att trots att män och kvinnor har samma 

yrkesbefattning kan de arbeta med helt åtskilda arbetsuppgifter.  

 

Inom organisationsteorin finns begreppsparet norm och avvikande, som förklarar 

maktperspektiv i organisationer (Höök, 2001). Normen är mannen och det avvikande är 

kvinnan i organisationer, vilket gör organisationer könsbestämda, där makten är tilldelad till 

det manliga könet. Normen gör att de som män utövar är normsättande, därför tilldelas 

mannen makt. Att kvinnor försöker att ingå i denna norm gör dem till avvikande, för de vill 

passa in i en manlig norm, som de ideligen kommer att jämföras med. Eftersom att mannen är 

normen, bestämmer även han vad som är avvikande och inte, i sammanhang som gäller för 

organisationer och verksamheter. Att vara en del av en norm innebär att ha makt, och normen 

definierar avvikandet. I ledningsgrupper i organisationer tydliggörs normsättande, där 

ledningsgrupper endast bestående av män är normen. I denna normsättande grupp finner 

männen sig kompletterade av varandra där de konstruerar olikheter sinsemellan, vilket gör att 

männen påstår att de har olikheter inom gruppen, och därför anser den manliga gruppen att 

andra olikheter inte behöver ta plats i gruppen, såsom kvinnor eller personer med annan 

etnicitet. Kvinnor som avvikare betyder att de jämförs med den manliga normen och blir på 

de sätter synliga. Trots att fler kvinnor kan ta chefspositioner inom en organisation, kommer 

kvinnan att präglas av och jämföras med de normer och föreställningar som finns om hur en 

chef skall vara i manligt dominerade organisationer. Detta gör att kvinnor ska anpassa till ett 

normativt manligt ledarskap samtidigt som kvinnor i den avvikande positionen alltid kommer 

påstås lida av någon bristfällig kompetens eller kunskap, påståenden som skapas av normen, 

vilket sker på grund av den manliga dominansen (Höök, ibid.).  

 



  21 

Genus  
Genus är kvinnlighet och manlighet som ett socialt kön, det är flerdimensionellt och sker i 

olika kontexter. Det sociala könet finns i sociala relationer, för att det är mellan grupper och 

individer som människan integrerar. Att det sociala könet är sociala relationer gör att genus är 

en del av en social struktur. Genus visar att det finnas skillnader på män och kvinnor, genom 

de naturliga skillnaderna på kropparna, samtidigt som skillnaden mellan könen återskapar 

skillnader mellan individer i världens sociala processer, vilket gör att det påverkar könen 

negativt i samhället och för framtida generationer (Connell och Pearse, 2015). 

 

Genus är flerdimensionellt genom att det sker i dimensioner mellan identitetsskapande, 

arbete, kultur, makt och sexualitet. Under 1990-talets sekel ville forskare förstå genus och 

vilka skillnader mer än kroppsliga som det finns mellan män och kvinnor. Forskare utförde 

intelligenstest mellan könen där testet visade återupprepade gånger att det inte finns 

intellektuell skillnad på män och kvinnor, att det ena könet inte är smartare än det andra, 

därför är inte genus en fråga om intelligens mellan könen. Däremot fastställdes det att det 

finns fler likheter mellan könen än olikheter. Genom att genus är flerdimensionellt skapas det 

förutställningar om att kvinnor har mer känslosamma särdrag än män och att män är mer 

seriösa, tysta och rationella. På samma sätt som det skapas uppfattningen om att kvinnor bör 

arbeta inom mer vårdande yrken och män inom industrier. Dessa föreställningar leder till att 

fler kvinnor arbetar inom vårdande yrkan och män inom industrier, något som kallas gör 

genusregimen. Genusregimen handlar om att människor, oavsett genus ingår i en social 

struktur som lever kvar i generationer, där genusregimen styr vart män och kvinnor kommer 

att arbeta (Connell och Pearse, 2015). Hirdman (1988) säger att genusordningen har två 

dimensioner, där den ena är dikotomin, vilket betyder att manligt och kvinnligt inte bör 

beblandas med varandra och den andra är hierarkin där mannen är överst och därför 

bestämmer mannen de normativa i samhället. Genom att männen är de normativa tillskrivs de 

större makt och inflytande vilket gör att de har den övre maktpositionen i organisationer som i 

samhället (Hirdman, ibid.). I genusordningen sexualiseras och exponeras kvinnor för män, 

samtidigt som männen (som är konsumenterna) konsumerar porr, prostitution och reklam, där 

kvinnor är produkten eller objektet. Män är de som sätter normer och de centrala funktionerna 

i kulturer och nationer, vilket gör att kvinnor är bihang till de centra funktionerna i olika 

kulturer och nationer. I västerländsk kultur syns detta bihang exempelvis i sidoakter på 

sportarrangemang där kvinnor agerar som cheerleaders eller flaggbärare på Formel 1 

tävlingar. Att genusordningen är på följande sätt beror på att respekten till det kvinnliga könet 

är lägre än till det manliga. Genusordningen tydliggör att det finns ett förakt gentemot kvinna, 

för att i genusordningen finns det skillnader i vem som är konsument och vem som är 

produkt, vilket gör genus till en politisk komplicerad fråga (Connell och Pearse, 2015). 

 

Maskulinitet 
Beynon (2002) förklarar vad maskulinitet är, hur det kan uttryckas och vad som anses som 

typiskt maskulint. Maskulinitet har olika former och dimensioner, precis som varje manlig 

person är olika uppbyggd fysiskt. Det är dels en del av den manliga kroppen, att män skall se 

ut på ett visst sätt inom en viss region. Exempelvis i västvärlden är den typiska mansbilden att 

mannen skall ha vit hudfärg och vältränad kropp. Maskulinitet innehåller flera dimensioner. 

Vad som påverkar dimensionerna är dels vilken del av världen vi utforskar ämnet, samtidigt 

som det påverkas av kulturer och normer, sociala faktorer, såsom vilken grupp, social status 

och ålder en man befinner sig i. De olika dimensionerna visas nedan i Figur 1.0.  
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Figur 1.0: Faktorer som påverkar maskulinitet av: Beynon 2002:10 

 

Ovanstående figur beskriver att maskulinitet är flerdimensionellt och att flera faktorer inom 

maskulinitet påverkar vad som anses som maskulint. Faktorn sexuell läggning betyder att en 

man kan vara homosexuell, heterosexuell, transsexuell eller bisexuell, och den sexuella 

läggningen påverkar hur en den manliga maskuliniteten kommer att uttryckas. Olika åldrar 

och fysiska välmående påverkar en manlig individs maskulinitet och maskulinitet anses olika 

varandra utifrån etniciteter, klasser i samhället och utifrån vilken status en man har i ett 

samhälle (Beynon, ibid.). 

 

Maskulinitet kan handla om att vara fysisk stark och mindre känslosam, det kan handla om att 

försörja familj och släktingar till att vara framgångsrik i yrkeslivet. Män som inte upplever sin 

kulturs maskulinitet, alltså det som finns i ”sin” kultur kan komma att hamna i utanförskap 

eller exkluderas ifrån grupper och samhällen. Sociologin har studerat maskulinitet inom den 

moderna västvärlden där sociologin säger att de maskulina beteendena är ett sätt för män att 

upprätthålla sina socio-ekonomiska fördelar. Sociologin menar att de sociala strukturerna i 

samhället, såsom maskulinitet och femininet gör att män kan fortsätta vara överordnad 

kvinnan i västvärlden (Edley och Wetherell, 1995). Förutom att männens maskulinitet 

påverkas av olika faktorer som i figur 1.0, skapar samhället uppfattningar om hur en man 

skall se ut och vad som ses som maskulint. Media är en del av samhället och media kan 

påverka männens maskulinitet, hur den skall vara och verka. Kirkham och Thumin (1993) 

säger att i västvärlden speglas män i filmer, på biografer och på reklampelare, där det viktiga 

är att männen har den vältränade kroppen med synliga muskler. Män speglas som hjältar i 

actionfilmer där våld och vapen används och media framställer män som personer som skall 
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söka efter framgång och pengar, vilket gestaltas dels inom idrottsvärlden som i filmbranschen 

(Kirkham och Thumin, ibid.). 

 

I västvärlden finns en kultur döpt till ”machokulturen”, en kultur som sker i diskursen om 

maskulinitet menar Clare (2000). ”Att vara macho” är ett begrepp som betyder att som kille 

skall du vara dominant och sträva efter att få sin vilja igenom. En ”machoman” är 

kontrollerande, kan utföra våld och tollerar inte att sin ära blir underkastad. Det är genom 

machokulturen som våld av män sker mot män eller mot kvinnor och det är en kultur som ses 

som orsaken till att våld och sexuella handlingar sker mot kvinnor menar Clare (ibid.). 

Avslutningsvis är machokulturen en del av en kultur inom maskulinitet, som sker för att 

upprätthålla patriarkatet (Clare, ibid.). 

 

Reproduktion av mansdominans 
Att makt i organisationer är tilldelad till en mindre del av de verkande inom organisationen, 

och att makten kvarstår är för att organisationer har en form av homosocialitet (Holgersson, 

2003). Homosocialitet förklarar hur mansdominansen i organisationer kan reproduceras. Ett 

exempel för att förklara homosocialitet är när organisationer utför rekryteringar, ledare i 

organisationer som väljer att rekrytera in ny personal sätter upp kriterier, profiler och 

kulturella värderingar som den nya medarbetaren bör ha. Dessa kriterier, profiler och 

värderingar är skapade ur ett manligt perspektiv, där männen är de överordnade. Detta gör att 

män rekryterar med större sannolikhet in nya män. Vilket sker för att män lättare kan finna 

liknelser av kriterier, profiler och värderingar hos andra män, än hos det andra könet 

(Holgersson, ibid.). Hearn (2002) beskriver homosocialiteten i organisationer genom fyra 

dimensioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2, fyra dimensioner om homosocialitet av Jeff Hearn (2002). 

 

Enligt Hearn (ibid.) består reproduktionen av mansdominansen av ett samspel mellan mannen 

och organisationen. I detta samspel finns fyra dimensioner; att det finns ett givet förtagande 

att män styr organisationskulturen, samtidigt som män dominerar redan specifika kulturer. 

Inom samspelet mellan män och organisation finns det också icke synliga kulturella 

undertexter som domineras av män och relationen mellan män och organisationskultur skapas 

om på nytt, generation efter generation (Hearn, ibid.).  

 

Inkludering och exkludering i organisationer   
Enligt Hearn (2002) finns det ett annat sätt att se könet i organisationer, vilket är genom att 

studera inkludering- och exkluderingsmetoder. Inkludering och exkludering avgör vart i en 

organisation som kvinnor och män kommer att arbeta och organisationer kan vara både 

exkluderande och inkluderande (Hearn, ibid.). Rutheford (2001) menar att det finns åtta olika 
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kulturella perspektiv som påverkar om organisationer kommer att ha en inkluderande eller 

exkluderande organisationskultur. De åtta perspektiven är; fysiska artefakter, 

könsmedvetenhet, ledarstil, arbetstider, arbetsideologi, språk och kommunikation, informella 

koder och sexualitet. Om en organisation aktivt arbetar med jämställdhetsarbete, synliggör 

könen likvärdigt och öppnar upp för en medvetenhet om att jämställdhet skall ske på 

arbetsplatsen, då arbetar en organisation för inkludering. Om en organisation väljer det 

motsatta, att inte aktivt arbeta med jämställdhetsarbete, könen och öppnar upp för en 

medvetenhet tyder på att en organisation är mer exkluderande mot ett visst kön. Ledarskapet i 

organisationer är en annan form av kulturellt perspektiv som visar om en organisation arbetar 

med inkludering eller exkludering. Hur en ledare agerar i beslut om belöningssystem och 

vilka attribut som ses som goda sätter avtryck i hur inkludering och exkludering verkar inom 

organisationen. Män sätter oftast normen för vilken ledarstil som är accepterad i en 

organisation, och kvinnor som försöker leva upp till en viss form av ledarstil som männen har, 

blir oftast inte accepterad på samma sätt som en manlig chef. En kvinnas ledaregenskaper kan 

oftast nedvärderas och förlöjligas trots att de har likvärdig kompetens som männen 

(Rutheford, ibid.).  

 

När och hur arbetstiderna skall vara förlagda, om medarbetaren skall vara tillgänglig eller ej 

och om det flexibla arbetet skall ske, ingår också i den kulturella kontexten i organisationer 

gällande vad som är exkluderande eller inkluderande enligt Rutheford (2001). En nations 

arbetsideologi gällande vad arbete faktiskt är och betyder påverkar könsordningen i 

organisationer, och därmed omfattningen av exkludering eller inkludering. Föräldraskapet är 

också en del av inkludering och exkludering i organisationer, på bekostnad av kvinnan kan 

män skaffa barn och parera detta med en karriär, samtidigt som kvinnor tar mer ansvar i 

hemmet som familjen och därmed väljer kvinnan bort vikten av en karriär och familjeliv. Ett 

organisations språk påverkar kulturen och om kvinnor upplevs inkluderade eller exkluderade. 

Mindre bra språkbruk, sexistiska skämt eller uteslutande samtal där inte alla kan delta skapar 

en känsla av exkludering från gruppen. Chefer i organisationer är de som oftast bestämmer 

hur språkbruket och kommunikationen ska tes sig, vilket betyder att chefen är den som kan 

påverka språkbruket. Kvinnor som i mötesrum är i minoritet kan uppleva en känsla av 

marginalisering och exkludering genom språkets makt. Informella koder är en annan 

exkludering- och inkluderingsfaktor, informella koder såsom att bli eller inte bli inbjuden på 

aktiviteter under och efter arbetet, sociala sammanhang, sportevenemang eller sexklubbar. 

Det är i dessa informella koder och sammanhang som maktutövningar kan ske. Oftast möts 

sådana maktutövningar som mindre viktiga och emellanåt triviala men över en längre tid blir 

dessa former av exkluderingsmetoder jobbigt för de som utsätts för det. Eftersom att dessa 

maktutövningar sker i informella koder och sammanhang är de svåra att belysa och se, därför 

blir det svåra att arbeta bort (Rutheford, ibid.).  

 

Att kvinnor är i minoritet i dessa exkluderingsmetoder gör att män i olika generationer får 

stark koppling till varandra, trots att det kan skilja flera decennier mellan den äldsta och 

yngsta mannen, vilket gör att den homosociala kulturen i organisationer fortsätter menar 

Rutheford (2001). Det sista perspektivet är sexualitet, där organisationer visar olika former av 

sexualitet. En del organisationer tar tydliga uttalade avstånd mot sexuella trakasserier eller 

kränkningar mot ett specifikt kön. Sexualitet kan ligga i klädkoder, där kvinnor upplever att 

det måste klä sig på ett visst vis för att inte sexualiseras. Sexualiteten i en organisation kan 

normaliseras, och utefter hur normaliserad sexualiteten är skapar förutsättningarna för om 

sexuella trakasserier eller beteenden skall accepteras eller inte (Rutheford, ibid.).  
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Könet i organisationer 
Hearn (2002) säger att kön finns i organisationer mellan män och kvinnor, hur de integrerar 

med varandra och förhåller sig till varandra. Kön i organisationer syns på flera sätt, en aspekt 

av hur kön framställs i organisationer är att män tar sig an mer auktoritet i organisationer, 

över båda könen. Vem som definierar en organisations syfte, mål och strategi tenderar att 

styras av en mansdominans, där männen får bestämma och definiera organisationens olika 

mål och syften. Män tenderar att inneha centrala och därmed mer betydelsefulla positioner i 

organisationer och kvinnor arbetar i mindre synliga och värdefulla positioner. Kvinnor tar mer 

ansvar utanför arbetet, privata sysslor såsom barnpassning, städning och familjeproblem, 

vilket synliggör skillnaden på kön även i organisationer. En del branscher och organisationer 

är medvetna om skillnaderna på hur kvinnor och män framställs i organisationer, dels hur de 

olika könen tituleras i olika befattningar och yrkestitlar. Att ändra namn på titlar kan vara bra 

för att nyansera bilden av hur kvinnor framställs i organisationer, men mansdominansens kan 

fortfarande ske i de dolda. De mansdominerande organisationerna, där män bestämmer, har 

mer centrala befattningar och yrkestitlar samt att män lättare har möjlighet till att trakassera 

andra medarbetare genom deras mansdominans. Detta reproduceras dels av patriarkatet och 

också för att män anses vara de normativa i samhället och män fortsätter ha den mest 

dominanta ställningen bland båda kön. Ideologierna och etiken i organisationen är därför 

nästan densamma år efter år (Hearn, ibid.).  

 

Kultur  
Kultur har flertalet olika benämningar och i följande studie kommer socialantropologins 

beskrivning av kultur att ske (Hearn och Parkin, 2001). Enligt socialantropologin består kultur 

av samhällens uppfattningar, beteenden, traditioner, symboler och ritualer. Olika samhällen 

kan därför ha olika kulturer för att kulturer är specifika för olika konstellationer inom 

regioner, nationaliteter, grupper och organisationer. Kulturer uppstår genom att människor 

under en längre tid integrerar med varandra, och under den integreringen skapas normer, 

språkbruk, ritualer och symboler. Kulturen kan förklara hur konstellationer samverkar, agerar 

och bibehålls, den förklarar vår samtid, och den kan hjälpa oss förstå varför en del strukturer 

lever kvar (Hearn och Parkin, ibid.).  

Val av metod 
I detta avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt genom att beskriva studies val av metod, 

urvalsmetod, datainsamlingsprocess och bearbetning av material. I slutet av avsnittet 

presenteras studiens 17 intervjupersoner, studiens validitet och reliabilitet samt etiska 

överväganden som har skett under studiens process.   

 

För att finna tidigare studier om organisationer och IT-branschen har författaren sökt på 

tidigare vetenskapliga artiklar genom den internationella databasen Ebscohost. Författaren 

ville finna tidigare forskning som är kopplat till studiens syfte. Därmed har sökorden till att 

finna tidigare vetenskapliga artiklar varit; power+structures+organizations+gender, en 

sökning som gav 112 000 träffar. Dock var endast 20 av dessa sammankopplat till samtliga tre 

sökord och två artiklar valdes ut från denna sökning att ingå i studien. För att få tidigare 

vetenskapliga artiklar kopplat till IT-branschen utfördes en ny databassökning med sökorden; 

information technology+ gender+organizations vilket gav 23 000 svar och fyra artiklar som 

var närmast kopplat till organisatoiner och IT, valdes ut i denna sökning. Samtliga artiklar 

som ingår i studien är peer-reviewed, vilket betyder att de artiklarna har referensgranskats 

innan publicering. Samtliga artiklar finns tillgängliga att läsa i PDF-format och i sökningen 

fick artiklarna som äldst vara från år 2000, för att skapa relevant och nutida forskning till 

studien.  
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Studien har en induktiv ansats, där det empiriska materialet har kunnat ge svar för studiens 

generella slutsatser. Den induktiva ansatsen betyder att studien är byggd på det empiriska 

materialet och att hypoteser har skapats därefter (Thurén, 2007).  

 

Urval 
Urvalet av data har skett genom att 17 kvinnor som arbetar inom IT-branschen har intervjuats. 

För att skapa en bred förståelse och en representativ bild om hur IT-branschen bör arbeta för 

att rekrytera in fler kvinnor, har urvalet skett genom att intervjua kvinnor inom IT-branschen. 

Samtliga intervjupersoner arbetar inom IT-branschen och intervjupersonerna har olika 

befattningar och yrkestitlar, en del kvinnor arbetar inom programmering en annan är VD, en 

del arbetar med verksamhetsutveckling, andra intervjupersoner har en konsultroll och en del 

är beställare eller testledare inom IT. För att nå ut till urvalet skrevs ett meddelande i ett 

kvinnligt nationellt IT-nätverk, där författaren ställde frågan i nätverket om kvinnor ville 

medverka i en studie i att analysera kvinnors upplevelser av att arbeta inom IT-branschen, 

samt vad de tror att IT-branschen behöver göra för att rekrytera in fler kvinnor. Detta urval är 

därmed ett strategiskt urval, genom att de 17 kvinnor som svarade snabbast på frågan i den 

kvinnliga nationella IT-nätverksgruppen blev de personer som blev urvalet till studien 

(Esaisson m.fl, 2012). Systematisk urval innebär att författaren vill utveckla olika hypoteser 

och teorier för att nå en helhetsförståelse, vilket är en del av den kvalitativa forskningen 

(Esaisson, m.fl, 2012). Åldersspannet på urvalet av intervjupersoner är att den yngsta 

medverkande intervjupersonen är cirka 30 år till att den äldsta intervjupersonen är cirka 65 år. 

Samtliga intervjupersoner arbetar i Sverige och studien är nationellt rikstäckande. Kriteriet för 

att få medverka i studien har varit att intervjupersonerna ska vid intervjutillfället arbeta inom 

IT-branschen eller har arbetat inom branschen tidigare. En del intervjupersoner har akademisk 

examen och en del intervjupersoner är självlärda inom IT.  

 

Presentation av respondenter 
Samtliga intervjupersoner verkar inom IT-branschen, där en majoritet av intervjupersonerna 

har en akademisk eller högskoleutbildning. I detta avsnitt presenteras intervjupersonerna med 

cirka ålder, yrkestitel och om de innehar utbildning eller ej. Intervjupersonernas namn är 

fiktiva och får namnet Intervjuperson 1—17. I resultatanalysen kommer intervjupersonerna 

(IP) att förkortas med bokstäverna IP samt deras fiktiva namn som är ett nummer, exempelvis 

IP 1.  

 

Intervjuperson 1 är 43 år, har en akademisk utbildning som nätverkstekniker/orderdesigner 

och har 19 års erfarenhet av branschen.  

 

Intervjuperson 2 är 49 år, hon har en akademisk examen som Dataingenjör med en bakgrund 

inom industriell IT. Hon har arbetat cirka 15 år i branschen och idag arbetar hon som 

lösningsarkitekt inom IT.  

 

Intervjuperson 3 är cirka 45 år och har en utbildning som Telecomingenjör med en erfarenhet 

på 20 år i branschen. Idag arbetar hon som regionchef för ett IT-konsultbolag.  

 

Intervjuperson 4 är 45 år med en akademisk utbildning som Civilingenjör inom industriell 

ekonomi. Hon har cirka 24 års erfarenhet av branschen och idag är hon chef för ett 

konsultbolag, med titeln som Managementkonsult. Under sina 24 år har hon främst sysslat 

med systemutveckling.  
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Intervjuperson 5 är cirka 50 år och har närmare 30 år i branschen. Som 24 åring började hon 

studera på universitetet och tog en akademisk examen inom datasystemteknik. Idag arbetar 

hon som projektledare för ett IT-konsultbolag.  

 

Intervjuperson 6 är 40 år med en utbildning som programmerare/systemutvecklare och har 15 

års erfarenhet av branschen. Idag arbetar hon som IT-konsult där hon främst sitter som 

utvecklare hos olika företag.  

 

Intervjuperson 7 är 49 år gammal och är verksamhetsledare inom ett IT-bolag, hon har inte en 

akademisk examen inom området och är självlärd inom IT-området. Hon har cirka 10 års 

erfarenhet av branschen.   

 

Intervjuperson 8 är försäljningsanavarig inom ett IT-bolag, hon har 19 års erfarenhet av 

branschen och har inte en akademisk bakgrund inom IT. Dock har hon i 19 år arbetat inom 

Telecom och IT.  

 

Intervjuperson 9 är cirka 40 år och har i 22 år verkat inom IT-branschen. Hon har en 

akademisk examen som dataingenjör och idag arbetar hon som projekt- och testledare.  

 

Intervjuperson 10 är 54 år gammal med en akademisk utbildning inom systemutveckling och 

hon har 27 års erfarenhet av branschen. Idag arbetar hon som säljansvarig och arbetar 

strategiskt för ett större IT-konsultbolag. 

 

Intervjuperson 11 arbetar utifrån yrkesbefattningen ”scrammaster” och har en akademisk 

utbildning som Civilingenjör. Hon har 35 års erfarenhet av branschen. Under sina 35 år i 

arbetslivet och IT-branschen har hon arbetat som testare och kvalitetstestare.  

 

Intervjuperson 12 är cirka 40 år gammal med en yrkeshögskoleutbildning som utvecklare. 

Hon har 20 års erfarenhet av branschen och arbetar idag som kravanalytiker och testledare. 

 

Intervjuperson 13 är 31 år gammal och VD inom IT-branschen. Hon har läst på yrkeshögskola 

med utbildning inom 3D grafik. Hon har 12 års erfarenhet av branschen, där hon arbetat med 

kodning, grafik och design.  

 

Intervjuperson 14 är cirka 40 år och har sammanlagt 17 år i branschen. Hon är utbildad som 

IT-arkitekt och hennes yrkestitel idag är IT-arkitekt samt kravbeställare.  

 

Intervjuperson 15 är 46 år gammal och är chef för ett IT-konsultbolag. Hon har läst kurser på 

universitetet inom IT och har 25 år i branschen.  

 

Intervjuperson 16 är ca 45 år och har en kandidatexamen inom Innovationsteknik, med 

inriktning systemutveckling. Hon har 13 år inom IT och innehar idag yrkestiteln Leader price 

arcitect. Hon är anställd internt och arbetar med att utveckla bolagets interna IT-system.   

 

Intervjuperson 17 är cirka 30 år, har icke akademisk utbildning inom IT-branschen. Hon är 

självlärd inom programmering och har i flera år främst arbetat inom förstalinjesupport. Idag är 

hon arbetslös och söker efter tjänster inom IT.  
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Datainsamling 
Datainsamlingen består av primärdata, där datainsamlingen har skett via kvalitativa intervjuer 

för att skapa en djupförståelse till studiens syfte och frågeställningar (se bilaga). Intervjuerna 

har skett utifrån en semi-strukturerad intervjumetod. En semi-strukturerad intervjumetod är att 

intervjun har haft grundläggande frågor och teman, där intervjupersonen dels har fått prata 

fritt om ämnet, samtidigt som dialogen har lett till ytterligare nya frågor om kvinnornas egna 

upplevelser (Ejvegård, 2009). Semi-strukturerad intervjumetod innebär att författaren har 

utgått i från en intervjumall och att nya frågor kan tilläggas under intervjun, vilket har skett i 

denna studie. Till viss del är den semi-strukturerade intervjun individanpassad utifrån varje 

intervjuperson (Ejvegård, ibid.).  

 

Uppsatsens intervjuer har dels skett via det teknologiska verktyget Skype, ett internetbaserat 

kommunikationsverktyg. Skype har gjort att den som intervjuar har kunnat sitta i en region 

och intervjupersonen i en annan. Under intervjuerna har intervjupersonerna suttit i enskilda 

mötesrum på sin arbetsplats under intervjuerna, eller i sina egna hem, därmed har kollegor 

eller medarbetare inte närvarat under intervjuerna. Tre intervjuer har skett via fysiska möten 

på intervjupersonernas arbetsplats. Dessa intervjuer har skett ostört i mötesrum, ostört från 

omgivning och kollegor. Detta har varit viktigt för att skapa en trygghet för intervjupersonen, 

att få prata ostört om IT-branschens problematik. Innan intervjun startade tillfrågades 

intervjupersonerna om intervjun kunde spelas in, vilket samtliga intervjupersoner har godkänt. 

Därefter informerades intervjupersonerna om att medverka i studien är anonymt, att 

respondenten kan avbryta intervjun under intervjutillfället samt blivit informerade om att de 

inspelade materialet kommer att raderas efter att transkribering är gjord. Dessa frågor är i linje 

med det Vetenskapliga rådets forskningsetiska riktlinjer om information-, samtycke,- 

konfidentialitet- samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990).  

 

Därefter blev intervjupersonen informerade om studiens syfte, omfattning och att samtliga 

respondenter kommer att bli tilldelad uppsatsen när den är klar. I slutet av samtliga intervjuer 

har intervjupersonerna blivit tillfrågade om de vill tillägga något som författaren inte har 

frågat om gällande studiens ämne, syfte eller IT. En majoritet av intervjupersonerna har tillagt 

egna upplevelser om att arbeta inom IT-branschen efter att författaren har ställt sina frågor. 

Intervjuerna har varat mellan 45-60 minuter utan pauser.  

 

Bearbetning av data 
Efter intervjuerna har inspelningarna transkriberats genom en ortografisk transkription, vilket 

är att samtliga ord från intervjuerna har antecknats ned på papper (Esaisson m.fl, 2012). 

Därefter har transkriberingarna tematiserats, vilket kallas för tematisk analys. Tematisk analys 

kodar upp och fördelar data i olika delar där fördelningen gör att ett mönster skapas av data 

(Esaisson m.fl, 2012). I den tematiska analysen skapades temat utmaningar och förändringar 

med IT-branschen. I de två huvudteman kodades underteman ut. Resultatanalysens 

underteman är; att hävda och bevisa, kultur och mansdominans samt förlegad bild och 

synliggörande. 

 

Tema utmaningar är vad den tematiska analysen kom fram till, att de flesta intervjupersoner 

upplever olika utmaningar med att arbeta inom IT-branschen. Utmaningar som gör att IT-

branschen kan ha det svårt med att rekrytera in fler kvinnor.  

 

Att hävda och bevisa är ett undertema som kom fram i den tematiska analysen, genom att en 

majoritet av intervjupersonerna berättat om att en del av utmaningarna med att arbeta inom 

IT-branschen är att behöva hävda och bevisa sin kompetens.  
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Kultur är ett undertema som är kopplat till kulturbegreppet och i den tematiska analysen 

återfanns olika kulturer inom IT-branschen. Flera intervjupersoner berättar om att IT-

branschen har en kompiskultur skapad av män samt att det finns en machokultur. Kulturer 

som gör att kvinnor inom IT-branschen upplever branschen som en utmaning att arbeta inom.  

 

Mansdominans är ett annat undertema som gör att kvinnor upplever olika utmaningar med att 

arbeta inom den mansdominerade IT-branschen. En mansdominans som går att koppla an till 

IT-branschens svårigheter med att rekrytera in fler kvinnor.   

 

Förändringar är ett tema som lyfter fram förslag och idéer som intervjupersonerna tror måste 

ske för att IT-branschen skall kunna rekrytera in fler kvinnor.  

 

Förlegad bild är ett undertema som redogör en bild som flera intervjupersoner berättar att IT-

branschen har och måste arbeta bort, för att kunna rekryterna in fler kvinnor. Inom den 

förlegade bilden nämns ord såsom att nyansera bilden av vad IT-branschen är.  

 

Synliggörande är ett undertema som är ett återkommande ord från intervjupersonernas, inom 

synliggörandet framkommer ord såsom att synliggöra förebilder, mentorer och att synliggöra 

de kvinnor som redan arbetar inom branschen. Samt synliggöra kvinnor i marknadsföring 

samt i rekryteringsprocesser.   

 

Validitet och reliabilitet  
För att försäkra oss om att studien mäter det den påstås mäta kan validitet och reliabilitet 

urskilja detta (Esaisson, m.fl, 2012). Validiteten har tre dimensioner; att se om studiens 

teoretiska definition och operationella indikator stämmer överens, det undersöker om det har 

skett några systematiska fel och den hjälper till att vara kritisk till om vi mäter det vi påstås 

mäta. I studien har de tidigare vetenskapliga artiklarna, intervjuguide, syfte och 

frågeställningar koppling till varandra, vilket tyder på att validiteten är hög, och studien mäter 

det den påstås att mäta.  

 

Reliabiliteten mäter studiens data och insamling. Vid en hög reliabilitet har data inte gått 

förlorad, inga systematiska fel har skett och heller inga slump eller slarvfel vid 

intervjutillfällena, transkriberingen eller tematiseringen. I studien har inget av detta skett, 

därmed har studien en god reliabilitet (Esaisson, m.fl, 2012).  

 

Det första två dimensionerna inom validiteten blir till en begreppsvaliditet. En god 

begreppsvaliditet betyder att studiens insamlade material har frånvaro av systematiska fel. 

Denna studie har frånvaro av systematiska fel, genom att samtliga intervjutillfällena har 

kunnat ske utan avbrott, samtliga transkriberingar har kunnat sammanställas och all data av de 

17 intervjupersonerna har kunnat samlats in, därmed är begreppsvaliditeten i denna studie 

hög. Hög begreppsvaliditet med hög reliabilitet skapar en bra resultatvaliditet (Esaisson, m.fl, 

2012). Vilket betyder att studien har låg frånvaro av systematiska fel (Esaisson, m.fl, ibid.). 

 

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets forskningsetiska linjer (1999) är en del av studiens krav och följande har 

författaren gjort för att uppfylla vetenskapsrådets fyra krav. Informationskravet är att 

intervjupersonerna som ingår i studien blir medveten om studiens syfte och 

problemformulering innan intervjuerna har ägt rum samt att intervjupersonerna får 

information om författarens namn och vilket universitet som hen skriver för. Studien har 
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uppnått informationskravet genom att författaren innan vid sökande efter intervjupersoner i en 

viss nätverksgrupp har informerat om studiens syfte, bakgrund och problemformulering. Detta 

har skett ytterligare en gång vid starten av intervjutillfällen. Vid båda informationskraven har 

författaren även utgett sitt namn och den institution som hen skriver för.  

 
Samtyckeskravet är att intervjupersonerna som medverkar i studien ger sitt egna samtycke att 

medverka eller icke medverka i studien. Samtliga intervjupersoner har medvetet själva skickat 

intresse av att vilja medverka och under intervjutillfället har de blivit informerade om att de 

när som helst under intervjun får avbryta intervjun, vilket går i linje med samtyckeskravet.  

 
Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 1999) är att de intervjupersoner som medverkar i 

studien skall vara anonyma och dess personuppgifter inte skall synliggöras för allmänheten. 

Detta har skett genom att samtliga 17 intervjupersoner har tilldelats fiktiva namn samt att 

deras egentliga ålder inte stämmer överens med den ålder som är angiven vid avsnittet av 

presentation av intervjupersonerna, vilket författaren har valt att göra för att säkerställa att 

studien når upp till konfidentialitetskravet.  

 

Nyttjandekravet är att de uppgifter som är insamlat från intervjupersonerna endast får 

användas till den denna masteruppsats (Vetenskapsrådet, 1999). Studien uppfyller 

nyttjandekravet genom att studiens endas syfte är att använda materialet till denna studie, efter 

studien kommer transkriberingen samt de inspelade materialet att raderas, för att inte 

användas vid framtida studier eller forskning.  

Resultatanalys  
I följande avsnitt presenteras studiens resultat och analyseras utifrån studiens teorier. Studiens 

syfte och frågeställningar är bakgrunden till följande resultatanalys. Utifrån de teman som 

framkommit i den tematiska analysen av transkriberingen är detta avsnitt uppdelat i två 

huvudteman; utmaningar och förändringar. Temat utmaningar har följande underteman; att 

hävda och bevisa, kultur och mansdominans. I temat förändringar är underteman; förlegad 

bild och synliggörande. I resultatanalysen har 17 intervjupersoners olika upplevelser om IT-

branschen analyserats. Samtliga intervjupersoner kommer från olika organisationer, därmed 

representerar inga intervjupersoner samma organisation inom IT.  

 

Utmaningar 
I följande avsnitt kommer resultatanalysen beskriva de utmaningar som kvinnor berättar att de 

upplever finns inom IT-branschen. Utmaningar såsom att behöva hävda och bevisa sin 

kompetens till kulturella som organisatoriska utmaningar som IT-branschen har för kvinnor, 

där en majoritet av intervjupersonerna berättar att mansdominansen i IT-branschen skapar en 

del av dessa utmaningar.  

 

Att hävda och bevisa 

Att behöva hävda sig som kvinna inom IT-branschen berättar flera intervjupersoner att de 

behöver göra. En upplevelse som berättas att det skapas utifrån känslan av att ens kompetens 

inte alltid tas på allvar. Att ”behöva hävda sig” sker främst gentemot manliga kollegor och 

kunder, vilket flera intervjupersoner berättar sker för att de ingår i en mansdominerad 

bransch. Intervjuperson 5 har erfarenheten av att vara ensam tjej inom IT, men säger att för att 

bli erkänd inom branschen bör man ha ”skinn på näsan”, vilket kan ses som ett sätt att behöva 

hävda sig.  
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Som tekniker på mitt första jobb, där var jag ensam tjej i flera år, och det var lagom roligt. Eller 

alltså, det var ju roligt men det blir ju en jäkla jargong också, om jag ska vara ärlig. Man 

tapetserade rummet med systrarna Graaf. Jag kan ta mycket sånt, men man får ha mycket skinn 

på näsan för att bli erkänd inom teknik, eller IT över huvud taget. 

 

IP 5 vidareutvecklar uttrycket ”skinn på näsan” där hon berättar att det betyder att under 

hennes år inom IT-branschen har hon vid flertalet tillfällen fått titeln som ”sekreteraren” i 

mötesrum där manliga kollegor har antagit att hon har titeln som sekreteraren och inte IT-

projektledaren. Uttrycket ”skinn på näsan” säger hon är att agera som en tuff individ mot 

kollegor och kunder, för att inte bli antagen för att ha andra befattningar eller yrkestitlar i 

mötesrum. Hon berättar hur hon genom åren har behövt inleda en arbetsrelation med att hävda 

sig, genom att berätta sin yrkestitel, något som hon önskar att hon inte hade behövt göra. IP 5 

beskrivning av ”skinn på näsan” tyds vara en form av att hävda sig, samtidigt som hon tycks 

behöva bevisa sin yrkesmässiga kompetens, för att inte bli antagen som en sekreterare eller 

andra felaktiga befattningar (McGee, 2018). Att ”behöva hävda sig” inom IT-branschen kan 

ses som en konsekvens av en exkluderingsmetod som manliga kollegor inom IT-branschen 

har skapat, genom att kvinnor i mötesrum inte får samma status eller genom att kvinnor inte 

tilldelas sin rätta befattning, samtidigt som de måste hävda sin befattning i ett mötesrum 

(Rutheford, 2001, McGee, 2018). Rutheford (ibid.) berättar att dessa former av 

exkluderingsmetoder kan ske i mötesrum, för att kunna exkludera eller marginalisera 

individer, och i detta fall tyds denna marginalisering och exkludering ske för en del kvinnor 

inom IT-branschen. Att flera intervjupersoner upplever denna form av marginalisering och 

exkludering tyds vara svårt att belysa och arbeta bort och Rutheford (ibid.) menar att dessa 

former av exkluderingsmetoder är oftast triviala och sker i de dolda. Vilket kan vara en av 

anledningarna till att flera intervjupersoner har upplevt liknande metoder flera gånger under 

sin yrkeskarriär, för att problemet och metoderna är svåra att belysa, därmed är de svåra att 

arbeta bort. I citatet berättas det att affischer med kvinnor på är upphängda på väggarna i 

arbetsrum, vilket kan bero på den mansdominans som råder inom IT-branschen, där kvinnor 

är bihang till det centrala könet i organisationen, vilket i detta fall är mannen enligt Connell 

och Pearse (2015) och därför kan mansdominansen reproduceras, för att det är en form av 

organisationskultur som styrs av männen (Hearn, 2002). IP 8 berättar om andra subtila 

händelser som är en del i att behöva hävda sig. Subtila händelser som leder till att de 

organisationer som IP 8 har verkat inom försätter att ha homogena grupper där kvinnor 

ombeds att inte vara ifrågasättande. Hon berättar om när hon skulle inta en chefsroll inom en 

manligt dominerad organisation.  

  
Som när jag skulle ta en chefsroll, där en av cheferna sa att jag borde ta tjänsten, för att jag hade 

kompetensen, men samtidigt sa han att jag måste ”tona ned mig”. För att jag är för tydlig och 

tongivande enligt de manliga kollegorna i ledningsgruppen, något som de tyckte var jobbigt. 
Varpå jag frågade om han skulle säga såhär till mig om jag var en man? Han svarade ett -Nej 

jag hade nog inte sagt de om det var en kille. - Därefter berättade han att männen i 

ledningsgruppen inte kan hantera mig. Och det där är typiskt, som tjej om du är tydlig, vet vad 

du vill och vågar ifrågasätta, då blir det inte bekvämt i gruppen av kompisar, män i samma 

ålder, samma bakgrund. Utan nu kommer det in en kvinna som ifrågasätter vad vi gör och säger 

att sånt här håller inte vi på med. Dessa män är polare och då exkluderar man genom att ingen 

annan kan ta en sån här roll, för att männen kommer hålla fast vid sin homogena grupp. – IP 8 

 

I citatet ovan tyds det att kvinnor i manligt dominerade grupper vill vara tydliga och 

ifrågasättande som kollega eller chef, men att det är ett attribut hos kvinnor som inte 

uppskattas av män i ledningsgrupper inom IT. I ovanstående citat tyds män i grupp, genom 

den manliga dominansen kunna påpeka och påverka hur kvinnor som vill bli ledare skall 
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agera med sina egenskaper och attribut, vilket är en form av exkluderingsmetod enligt 

Rutheford (2001), för att när män förlöjligar kvinnan och sätter normen för vilken form av 

ledarstil som skall accepteras inom en organisation, det är en form av exkludering, vilket tyds 

ske i detta fall (Rutherod, ibid.).  

 

Resultatanalysen visar att IT-branschen verkar finna det vara svårt för kvinnor att bli bevisad 

för sin kompetens trots att de intar ledarroller, vilket stöds av Rutheford (2001) och Mc Gee 

(2018), att kvinnor har det svårare att bli accepterad av kollegor som chef, trots att kvinnliga 

chefer har likadan ledarstil som män, där de istället måste ta sig an mer maskulina metoder för 

att accepteras (Curnow, 2013). Vilket sker för att en kvinnas ledaregenskaper lättare 

nedvärderas och förlöjligas, trots att en kvinna visar samma typer av ledaregenskaper som en 

manlig chef (Rutheford, ibid.). Intervjuerna visar att kvinnor i ledarpositioner inom IT-

branschen, trots likvärdig kompetens har det svårare att bli accepterad som chef, än vad det är 

för män. En majoritet av de organisationer som intervjupersonerna arbetar inom har fler män 

än kvinnor som arbetar inom organisationen. En könsuppdelning som tyds göra att män har 

makten och auktoriteten att påverka och uttala hur kvinnliga chefer bör vara som chef, vilket 

ingår i en form av organisationskultur, som är präglad av metoder såsom marginalisering och 

exkludering av kvinnor (Rutheford, ibid.). Detta är organisationskultur som tyds ske för att 

IT-branschen är mansdominerad, vilket enligt Hearn (2002) genom sin flerdimensionella syn 

på reproduktion av mansdominans i organisationer, berättar sker för att relationen mellan män 

och organisationskultur skapas om på nytt (Hearn, ibid.). Denna relation mellan män och 

organisationskultur synliggör homosocialiteten, vilket gör att IT-branschen fortsätter att vara 

mansdominerad (Holgersson, 2003). Resultatanalysen visar att som kvinna att arbeta inom 

branschen kan innebära upplevelser av att behöva hävda och bevisa sin kompetens mer än vad 

män behöver, vilket skapar utmaningar för kvinnor att arbeta inom branschen.  

 

De flesta av studiens intervjupersoner har flerårig arbetslivserfarenhet av IT-branschen, men 

trots detta upplever de att deras kompetens inte ses som likvärdig av sina manliga kollegor. 

Intervjupersonerna berättar hur de i början av sina karriärer upplevde att trots bevisad högre 

yrkeskompetens än manliga kollegor behövde de bevisa sin kompetens mer, för att de var 

kvinna. Det berättas att för att tas på allvar från kollegor och chefer har de under sin 

yrkeskarriär behövt prestera mer och bättre än sina manliga kollegor.  
 

Sen är det klart, att olika konstellationer av människor har gjort att man har stött på olika 

mansgrisar, som kör maktretorik. En gång blev jag presenterad som expert, svensk och kvinna. 

Och det var inte helt lyckat, det var inte jag som presenterade mig själv utan det var 

uppdragsgivaren. Och där var det en man då som hade svårt att ta att jag skulle komma in och 

styra upp saker. Och det var en jobbig period, det slutade med att han inte frågade om jag skulle 

med och äta lunch. Sedan hände det något, vid något tillfälle hade jag svaret på en fråga och då 
vände det. Då hade jag på något bevisat min kompetens. – IP 2 

 

I ovanstående citat tyds det att andra personer i organisationen och kunder har tilldelat IP 2 en 

missvisande profession samtidigt som hennes kunskap inte har fått gehör hos kunderna och 

kollegorna. Enligt Ackroyd och Thompson (1999) är en metod för att upprätthålla makten hos 

individer i en organisation att inte tilldela kvinnor samma yrkesbefattning eller betydande 

funktion inom organisationer. Tidigare studier visar på samma metoder, såsom att inte tilldela 

kvinnor IT-befattningar inom organisationer (Lamont, 2009). I citatet ovan blir intervjuperson 

5 tilldelad en missvisande befattning i ett mötesrum, vilket visar på att IT-branschen har män 

som använder metoder för att upprätthålla maktpositioner i organisationer (Ackroyd och 

Thompson, 1999). Detta visar att IP 5 har marginaliserats där hon har varit i minoritet bland 

män, där männen genom språkets makt har nedvärderat hennes profession och kunskap, vilket 
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är en typ av exkluderingsmetod enligt Rutheford (2001). Att bevisa sin kompetens berättar 

flera intervjupersoner att de måste göra, i manligt dominerade formationer, vilket gör att 

mansdominans tyds inom IT-branschen, där det sker en könsskillnad i att behöva bevisa sin 

kompetens (Rutheford, ibid.). Vilket tydliggör att IT-branschen har en form av genusordning, 

där de olika könen inom branschen värderas olika (Hirdman, 1988). Detta kan ske för att män 

i organisationer är de som bestämmer vilka som är vad i organisationer och männen är de som 

definierar vad kvinnor är under exempelvis möten (Hearn, 2002). Att behöva bevisa sin 

kompetens som kvinna inom IT-branschen kan leda till att kvinnor exkluderas, såsom att inte 

bli medbjuden på lunch med övriga kollegor och kunder, en erfarenhet som IP 5 berättar om i 

citatet ovan. Att inte bli medbjuden på luncher överensstämmer med en exkluderingsmetod 

som beskrivs av Rutheford (2001). En majoritet av intervjupersonerna berättar om olika 

händelser där de inte blivit medbjudna på utbildningar, middagar eller tillställningar som är 

arbetsrelaterat, händelser som överensstämmer med flertalet beskrivningar av olika 

exkluderingsmetoder (Rutheford, 2001). Dessa exkluderingsmetoder tyds skapa hinder för att 

kvinnor att arbeta inom IT-branschen. Att inte inkluderas vid utbildningar gör att individer får 

det svårare att följa med kompetensmässigt inom sin profession (Höök, 2001). Flera 

intervjupersoner berättar att de inte alltid inkluderas i manligt dominerade tillställningar, 

intervjuperson 2 berättar. 

 
Exkludering upplevde jag när jag kände till att det skulle vara en utbildning som ett 

världsledande företag skulle hålla. Och jag hade sagt till min chef och till den ansvarige för 

utbildningen att jag ville gå. Sedan får jag veta i efterhand, när grabbarna kommer tillbaka, att 

utbildningen hade haft ett 20 tal platser, och man hade inte fyllt upp alla platser, och då hade 

man tagit in andra personer från övriga kontor bara för att fylla platserna, Då kände jag mig 

exkluderad, det tyckte jag var orättvist, för det var alltså 20 killar som hade fått gå en utbildning 

där jag som ville gå inte hade fått frågan. Det tyckte jag var orättvist. Och det kanske fanns en 

tanke om de också, men då kände jag att… jag hade flaggat för det, så fyller de platserna med 

andra personer, bara för att fylla upp dem… det kändes inte bra. Och då hade man ju inte heller 

tänkt på att inkludera tjejer. -IP 2 

 

IP 2 berättar hur hon inte fick medverka på en utbildning, men hennes manliga kollegor 

blev erbjuden att delta. Detta är en av flera olika metoder som Rutheford (2001) berättar 

sker i organisationer för att exkludera individer, och i detta fall tyds det ske den enda 

kvinnan på avdelningen. Att inte inkludera samtliga individer i olika sammanhang är att 

exkludera och det gör att de som exkluderas går miste om kompetens och kunskap. Vilket 

är en exkluderingsmetod som oftast sker i syfte för att en grupp vill bevara sin 

maktposition och ställning i organisationen (Rutheford, ibid.). Att endast män får delta vid 

specifika utbildningstillfällen inom IT-branschen gör att homosocialiteten bevaras, för att 

män får tillfälle att skapa starkare band med varandra, samtidigt som kvinnor hamnar 

längre bort från gemensamma sammanhang. På detta sätt menar Rutheford (ibid.) att 

homosocialiteten och makten kan bevaras hos män. Att detta sker skapar utmaningar för 

kvinnor att utvecklas kompetensmässigt inom IT-branschen, visar resultatanalysen.   

 

Undertemat ”att hävda och bevisa” visar att kvinnor inom IT-branschen upplever utmaningar i 

att behöva hävda sig och bevisa mer av sin kompetens, vilket kan förklaras genom 

genusteorin som säger att det finns uppfattningar om hur kvinnor bör vara som människor och 

vart i arbetslivet de bör arbeta. Rutheford (2001) menar att män är överordnad kvinnan i olika 

sammanhang, vilket kan förklaras till varför genusregimen gör att kvinnor som arbetar inom 

manligt dominerade yrken behöver hävda sig eller bevisa sin kompetens mer än vad män tyds 

behöva. Connell och Pearse (2015) menar att detta sker för att kvinnorna inom IT-branschen 

arbetar i en manligt dominerad miljö, där män sätter de normativa i organisationerna. Att 
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dessa upplevelser fortfarande finns inom IT-branschen kan bero på att genusregimen lever 

kvar i generationer, vilket gör att förväntningarna om vart kvinnor respektive män kommer att 

arbeta lever vidare (Connell och Pearse, 2015). Att hävda sig och att behöva bevisa sin 

kompetens som kvinna inom IT-branschen tycks vara en del av en organisationskultur, som 

styrs av män, för att de vill bevara sin maktposition (Holgersson, 2003). Resultatanalysen 

visar att kvinnors kompetens tas tillvara, men att kvinnor tyds behöva bevisa och hävda sin 

kompetens inom branschen.  
 

Kultur 

I begreppet kultur visar resultatet på att IT-branschen har flera olika förhållningssätt och 

attityder som påminner om kulturella seder och traditioner som sker inom grupper av 

organisationer inom IT-branschen (Hearn och Parkin, 2001). Flera intervjupersoner berättar 

om ordet ”Gubbandan”, att det är en attityd och utövning som äldre män tyds ha inom 

branschen. Denna ”gubbanda” finns fortfarande och den skapar mindre trevliga 

organisationskulturer, intervjuperson 2 berättar om begreppet.  

 
Så, en del har den där attityden, men det är bara vissa och det är en ålder, de äldre har den här 

”gubbandan” som jag kallar det, det är ett himla sätt dem har, det är respektlöst helt enkelt. De 

tror inte att jag har den rätta kompetensen utan att ens kolla, män bara förutsätter. Man får se till 

att vara lite tuffare helt enkelt, och bara tyvärr ibland till och med, sätta folk på plats helt enkelt, 

och det är ju också tråkigt att man ska behöva inleda en arbetsrelation med att behöva hävda sig, 

vilket jag inte ids som person. – IP 2 

 

I ovanstående citat nämns det tidigare beskrivna begreppet ”att behöva hävda sig”, men att 

detta sker för att det finns en gubbighet inom organisationen och en gubbig attityd. Denna 

”gubbanda” tyds enligt IP 2 vara en del av en kultur inom IT-branschen, där äldre män är 

respektlösa mot dels kvinnor, genom att kvinnors kompetens ifrågasätts. Den ”gubbanda” 

som beskrivs kan ses som en del ett kulturellt samspel, som har skapats av att män har 

dominerat IT-branschen i decennier och därmed har de kunnat integrera med varandra under 

en längre tid och därför kan en kultur reproduceras enligt Hearn och Parkin (2001). Men 

denna ”gubbighet” kan förändras genom att fler kvinnor kommer in i branschen, för att när 

nya konstellationer skapas, sker samtidigt nya förutsättningar för att nya kulturer skall uppstå 

(Sinah, 2008; Abrahamsson och Andersen, 2000). Men denna ”gubbighet” kan också 

beskrivas inom de fyra dimensionerna gällande homosocialitet av Hearn (2002). Genom att 

män dominerar specifika kulturer samtidigt som det finns ett givet tagande att män styr 

organisationskulturerna och där män är i majoritet i IT-branschen, skapas förutsättningarna till 

att denna ”gubbighet” fortfarande finns, för att män är de som styr om ”gubbigheten” skall 

finnas inom organisationen (Hearn, ibid.). Samtidigt som att denna attityd finns, tror flera 

intervjupersoner att det är en kultur som håller på att raderas och kommer försvinna per 

automatik i och med ett framtida generationsskifte. Förutsättningarna för detta kräver att fler 

kvinnor kommer in i IT-branschen, för att om män fortsätter vara det dominerande könet, kan 

kulturen komma att försätta, menar Hearn (2002). Därmed tyds gubbandan som en utmaning 

för kvinnor att rekryteras in i branschen, där denna ”gubbighet” finns inom en del subkulturer 

som IT-branschens tyds inneha vilket överensstämmer med Lamonts (2009) studie. 

 

I denna ”gubbanda” framkommer en annan form av kultur, vilket är ett sämre språkbruk och 

sexistiska skämt, berättar flera intervjupersoner. Detta tyds främst ske för kvinnor som är i 

början av sin yrkeskarriär inom IT. Språkbruket utövas av manliga kollegor och flera 

intervjupersoner berättar att det sker inom en machokultur, vilket överensstämmer med Clare 

(2000) samt vad Lamont (2009) fann i sin studie om subkulturer inom IT-branschen. Detta 

överensstämmer samtidigt med vad branschen säger, att den präglas av sämre språkbruk, 
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vilket gör att kvinnor attraheras mindre till branschen (Computer Sweden, 2018). 

Machokulturer sker i kulturer som är dominerade av män, för att män vill bevara sin ställning 

(Clare, ibid.). Det sämre språkbruket och machokulturen gör att kvinnor upplever branschen 

som präglad av en manlig jargong vilket gör branschen till mindre trevlig menar flera 

intervjupersoner. Machokulturen och det sämre språkbruket tyds skapa utmaningar för 

kvinnor att kunna trivas inom branschen. En del intervjupersoner har startat sin yrkeskarriär 

inom IT genom att arbeta inom yrken såsom servicedesk och förstalinjesupport, och det är här 

som de sexistiska skämten främst sker enligt flera intervjupersoner. 

 
Där jag är nu är det väldigt bra, men det har varit blandat. Som ny på ett annat företag tillbaka i 

tiden, då var det en råare jargong, men jag kunde skämta lika bra som killarna där det kunde ske 

sexistiska skämt. Men det tror jag har med åldern att göra, för sedan när jag skaffade familj och 

barn, då har det dämpat sig, med inte riktigt samma jargong. För nu på snare år har jag inte 

upplevt något sånt. Man har genom kunnat skämta och dragit ett rått skämt, men man har inte 

överskridit någon gräns. – IP 9 

 

IP 9 berättar om att hon har utsatts för sexistiska skämt och en rå jargong i början av sin 

yrkeskarriär inom IT. Andra intervjupersoner berättar att de sexistiska skämten finns kvar 

men att de blir färre genom åren. Citatet visar att en del organisationer inom IT har genom 

åren skapat en bättre jargong och språkbruk. En anledning till denna förändring kan bero på 

att branschen har ökat i antal kvinnor de senaste åren och därför har gruppkonstellationerna 

förändrats och skapat nya normer (Sinah, 2008, Abrahamsson och Andersen, 2000). Citatet 

säger också att en del kvinnor som hamnar på nya positioner och får mer erfarenhet av 

branschen tyds vistas färre inom organisationskulturer präglade av sexistiska skämt. Flera 

intervjupersoner berättar att dessa kulturer och jargonger främst har skett vid deras första 

arbete inom IT-branschen, såsom förstalinjesupport och servicedesk. De språkbruk som 

beskrivs av intervjupersonerna kan ha skapats utifrån de långvariga interaktioner som främst 

män har haft inom organisationer, där normer och språkbruk har normaliserats, enligt Hearn 

och Parkin (2001). Greenhalgh-Spencer (2016) menar att språkbruket gör att IT-branschen är  

mindre attraktiv för kvinnor att arbeta inom. För att arbeta bort det sexistiska språkbruket 

inom IT-branschen lyfts generationsväxlingen fram ännu en gång av flera intervjupersoner, 

som en positiv förändring. Dock kan inte en generationsväxling försäkra om att en förändring 

kommer att ske, utan det kräver att nya individer med andra bakgrunder kommer in i 

organisationen (Hearn, 2002), som exempelvis personer med det motsatta könet. Som nämnt 

tidigare är det grupper som skapar organisationskulturen, och det är majoriteten av grupper i 

organisationer som kan förändra en rådande negativ organisationskultur (Abrahamsson och 

Anderson, 2000). Genom en generationsväxling kan dessa manligt dominerade grupper med 

dess normer och attityder förändras och acceptansen för ett språkbruk kan reduceras 

(Abrahamsson och Anderson, ibid.). Resultatanalysen visar att det finns organisationskulturer 

som skapar utmaningar för kvinnor att arbeta inom IT-branschen, vilket kan göra det svårt för 

branschen att rekrytera in fler kvinnor.  

 

Mansdominans 

Flera intervjupersoner berättar hur män rekryterar män inom IT-branschen och att detta tros 

bero på att män under intervjuer pratar om samma fritidsintressen och att männen har ett eget 

”språk” med varandra, och därför kvarstår de homogena grupperna inom IT-branschen. Inom 

termer såsom att män rekryterar män sker det i det egna gemensamma ”språket” som män 

tyds ha, visar resultatanalysen, IP 8 berättar.  

 
Det är mycket kompisar till varandra, så jag kände att det var väldigt mycket kompisgäng och 

då främst killar som hade haft bolag, antingen tillsammans eller liknande. Och då byggde man 
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ofta sina ledningsgrupper utifrån de, inte utifrån kompetens, utan snarare från att ”vi har följts åt 

i 5 år, så vi kör tillsammans”. Så ganska exkluderande och ganska grov jargong skulle jag säga. 

Mycket hårda ord, ett språk som jag inte alls var van vid. Och jag kunde inte acceptera det 

heller. Jag var med på en kick-off och det var ganska mycket onyktra chefer som stod och skrek 

till unga tjejer, och betedde sig jäkligt illa, och då var det också en sådan sak där jag gjorde en 

anmälan mot HR, och de märkte jag ju också att de skulle man ju inte göra, för den här chefen 

hade ju en kompis som var någon annanstans och då blev det, det var nästan så att det var jag 

som hade problem, för att han hade uttryckt sig illa. Så många sådana saker. – IP 8 

 

IP 8 berättar om ett språk som hon inte känner igen sig i. Andra intervjupersoner berättar om 

att män har ett eget språkbruk där de för samtal om samma fritidsintressen. Detta kan kopplas 

samman med vad Holgersson (2003) säger, att reproduktion av mansdominans och 

homosocialitet sker genom att män lättare finner liknelser av kriterier, profiler och 

värderingar hos andra män, än hos det andra könet (Holgersson, ibid.). Därmed tyds lika 

fritidsintressen och ett gemensamt språkbruk göra att IT-branschen reproducerar 

mansdominans och homosocialitet, vilket kan göra att IT-branschen består mer av män än 

kvinnor. Som tidigare nämnt i resultatanalysen beskrivs de sexistiska språkbruket inom IT-

branschen, men det egna ”språket” som dels IP 8 samt andra intervjupersoner berättar om 

menar Rutheford (2001) är en form av exkluderingsmetod inom organisationer för att 

bibehålla maktpositioner och hierarkiska ordningar. Att män inom IT-branschen tyds prata ett 

eget språk gör att homosocialiteten kan skapa exkludering av det kvinnliga könet inom IT-

branschen, vilket kan vara en av flera orsaker till att IT-branschen har svårt att få in fler 

kvinnor. För att förändra de språk som män använder inom IT-branschen är det högre chefer 

och ledare som kan förändra detta enligt Ackroyd och Thompson (1999), vilket kan leda till 

att könsuppdelningen mellan kvinnor och män blir mindre, vilket kan skapa en mer 

inkluderande arbetsmiljö för kvinnor att verka inom (Annabi och Lebovitz, 2016). Rutheford 

(2001) säger att exkluderingsmetoder såsom språkbruk gör att män skapar starka band mellan 

varandra vilket förklarar ytterliggare till reproduktionen av mansdominansen inom IT-

branschen. De egna ”språket” gör att män rekryterar män, för att män inom IT-branschen 

rekryterar individer som påminner om dem själva (Rutheford, ibid.).  

 

Kompiskulturen som flera intervjupersoner berättar om innebär att vänskap går före 

kompetens vid bolagsbyggande, en kompiskultur som beskrivs som präglat och utövas av 

män. Intervjuperson 9 berättar hur män inom IT-branschen bygger bolag tillsammans. 

 
Mycket av att IT sektorn är väldigt ung, och den bygger på många småbolag som har slagit ihop 

och blivit stora bolag. Och de personer som är från små bolagen har följt med in i de stora 

bolagen och konstellationer. Det är mycket kompisar till varandra, så jag kände att det var 

väldigt mycket kompisgäng och då främst killar som hade haft bolag, antingen tillsammans eller 

liknande. Och då byggde man ofta sina ledningsgrupper utifrån de, inte utifrån kompetens, utan 

snarare från att ”vi har följt åt i 5 år, så vi kör tillsammans”. – IP 9 

 
IP 9 berättar att IT-sektorn är en ung bransch där många personer känner varandra och att 

ledningsgrupper är uppbyggd på denna gemenskap. Denna underliggande kompiskultur gör 

att de som redan arbetar inom IT-branschen rekryterar varandra. Vilket flera intervjupersoner 

ser som en problematik, för att en majoritet av IT-branschen i Sverige består av män, vilket 

överensstämmer med Holgersson (2003), att det är problematiskt att samma individer 

rekryteras in. Mansdominansen som beskrivs ovan tyds även vid chefspositioner, där 

branschen består av 83% manliga mellanchefer år 2018 enligt SCB (2018). Flera 

intervjupersoner berättar att de har erfarenheten av att söka högre tjänster såsom chefstjänster 

internt, där intervjupersonerna har haft den kompetens som har krävts men vid sökande av 
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högre tjänster eller chefstjänster har manliga kollegor blivit tilldelad tjänsten istället, 

intervjuperson 7 berättar.  

 
Det är inte länge sedan som jag försökte söka mig uppåt och min chef sa till mig att jag absolut 

hade goda chanser för tjänsten, där han sade att jag har de erfarenheter som behövs. Men det 

slutade med att de (organisationen) tog in en manlig chef, som var mer junior än jag. Och då var 

det pga. att min chefs chef bestämde vem som skulle tillsättas. Då fick jag höra i efterhand att 

jag inte hade all erfarenhet. Det blev en ändring i kravprofil, och lite andra kriterier ändrades än 

från början. Så det blev lite väl transparant, däremot sa jag ingenting om det. – IP 7 

 

Ovanstående citat visar att manliga chefer rekryterar andra män med mindre kompetens än 

kvinnor som har mer erfarenhet samtidigt som chefer inom IT-branschen ändrar kravprofiler i 

efterhand vid rekryteringar. Detta kan ses som en utmaning för kvinnor för att kunna nå högre 

chefspositioner. Att detta sker är för att kriterier och kravprofiler är skapade ur ett manligt 

perspektiv, därför rekryterar män andra män menar Holgersson (2003). Därför kan 

mansdominans inom organisationer reproduceras, vilket tyds ske för kvinnliga medarbetare 

och chefer (Holgersson, ibid.). Utifrån intervjupersonernas berättelser och Holgerssons (ibid.) 

teori om reproduktion av mansdominans tydliggörs homosocialiteten inom IT-branschen 

ytterligare och den manliga dominansens reproduktion vid rekryteringsprocesser, vilket gör 

att kvinnor har en utmaning i att nå högre chefspositioner. Att män med mindre erfarenhet 

eller kompetens har blivit erbjuden chefspositioner före kvinnliga kollegor med mer 

erfarenhet betyder att trots att kvinnliga medarbetare har den erfarenhet som krävs för en 

högre profession, kan män med mindre erfarenhet särbehandlas och rekryteras in i en 

chefsroll, före en kvinnliga sökande och i efterhand kan kravprofiler rekonstruerades 

(Holgersson, ibid.). Intervjuperson 5 säger att det ofta sker att chefstjänster erbjuds till 

manliga kollegor, vilket hon tror påverkar varför färre kvinnor har chefspositioner inom den 

organisation som hon arbetar inom. Vilket stämmer överens med McGees (2018) studie om 

att kvinnor inom IT-branschen måste arbeta längre och imponera mer med erfarenhet och 

kunskap för att nå ledarpositioner (McGee, ibid.). Att kvinnor inom IT-branschen möter större 

hinder för att nå chefspositioner, kan vara en subtil kränkande särbehandling enligt Ackroyd 

och Thompson (1999), för att kvinnor inte får samma betydande namn och mindre centrala 

funktioner inom organisationer, vilket är en metod för män att behålla den maktordning som 

råder (Ackroyd och Thompson, ibid.). Enligt Hearn (2002) rekryterar män andra män för att 

organisationer har stereotypa bilder av vart kvinnor och män i organisationer skall infinnas, 

vilket skapar antaganden om vilka befattningar, tjänster och arbetsuppgifter som de olika 

könen skall tilldelas. Detta tyder på att IT-branschen består av stereotypa bilder, där 

relationen mellan vem eller vilka som skall inneha makten i organisationer reproduceras av en 

struktur som är präglad av mansdominans och därför har män lättare att nå chefspositioner, 

trots att de ha mindre kompetens än kvinnor. Detta tyds även utifrån hur kvinnor och män 

tilldelas exempelvis föräldraledighet inom IT-branschen, där män har svårare att få 

föräldraledighet, samtidigt som kvinnor ses som både föräldrar och arbetstagare Hari (2017). 

Ovanstående analys tyds göra att män generation efter generation inom IT-branschen kan 

behålla sin maktposition (Hearn, 2002). Vilket går att knyta an till vad Edley och Wetherell 

(1995) samt Hirdman (1988) och Wahl et.al (2011) säger om de maskulina beteendena, som 

gör att män kan upprätthålla sina socio-ekonomiska fördelar. Att män inom IT-branschen 

lättare når chefspositioner tyder på att männen i branschen är överordnad kvinnan och genom 

deras maskulina beteenden kan de bevara sina socio-ekonomiska fördelar och därmed har de 

lättare för att nå chefspositioner (Edley och Wetherell, 1995, Hearn, 2002, Wahl et.al, 2011, 

Hirdman, 1988). Andra intervjupersoner berättar att vid rekryteringsprocesser ”promotas” 

män före kvinnor, intervjuperson 1 berättar. 
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Ehm, ett exempel är att oftare anställs eller promotas män istället för kvinnor, sen finns 

attityden; ”nämen vi hittar inte tjejer”. Det kanske har varit kvinnor på intervjuer som har haft 

bra kvalifikationer, men då är det en och annan anledning som gör att tjejen får ett nej och, de är 

ganska tydligt om det kommer in mer juniora killar till en viss position, än den här kvinna, då 

tänker man, ”men hur helskotta, hur tänker de här nu då”. De tar hellre in mer juniora män än en 

kvinna. Det är ju bara katastrof. Man kan inte dra alla över en kam men jag tror att de flesta 

kvinnor tittar på kvalifikationer och kemin. Många män tittar nog tyvärr på ”ja men det är en 

kvinna, ah, då ska man tänka på så mycket, ska hon kanske bli gravid längre fram, så ska hon ha 

barn, då ska hon hämta barnen från dagis”, det är så mycket förutfattade meningar som inte 

bestämmer. - IP 1 

 

Enligt ovanstående citat tyds det att män synliggörs mer i rekryteringsprocesser, samtidigt 

som organisationer säger att kvinnor inte kan rekryteras in, för att organisationer inte finner 

kvinnor vid rekryteringsprocesser. Trots att citatet tyder på att kvinnor söker tjänster och finns 

med i ett urval för rekryteringar inom IT-branschen samt medverkar på intervjuer där de har 

den rätta kompetensen och kvalifikationerna. Men att organisationer rekryterar in mer juniora 

män istället kvinnor, för att organisationer tänker att kvinnor skall skaffa barn stämmer 

överens med Haris (2017) studie, att kvinnor inom IT utsätts för normen att de ska vara både 

mammor och arbetare i sin yrkesroll. Citatet visar att en del av IT-branschen gör skillnad på 

de olika könen genom att chefer vid rekryteringar tänker på att en kvinna kan komma att bli 

gravid i framtiden, vilket även Hari (ibid.) fann i sin studie, att det könsbestämda och 

könsnormativa i organisationer syns genom att män ses som endast medarbetare och löntagare 

och inte som fäder, men kvinnor ses som anställda och mammor. IT-branschen tyds därmed 

ha könsbestämda och könsnormativa organisationer som gör skillnad på män och kvinnor vid 

rekryteringar. Ett sätt att förhindra denna skillnad som tyds leda till att män rekryterar män, är 

att arbeta bort den rådande organisationskulturen, vilket grupper i organisationer, chefer samt 

HR kan arbeta bort (Hearn och Parkin, 1987, Smith, 1997, Hofstede, 1980, Ackroyd och 

Thompson, 1999). Att chefer gör skillnad på män och kvinnor i rekryteringsprocesser kan 

förklaras av genusordningen, att kvinnor är mer vårdande och omhändertagande och därmed 

ses de som mammor, samtidigt som män är löntagare, vilket gör att kvinnor inte passar in i 

samma befattningar och arbetsroller som män menar Connell och Pearse (2015). McGee 

(2018) menar att kvinnor utsätts för olika diskrimineringar vid rekryteringsprocesser vilket 

skapar hinder för kvinnor att arbeta inom branschen. Intervjuperson 5 får frågan om hon 

känner att hennes arbetsgivare har en medvetenhet om att det är färre kvinnor inom IT.  

 
Ja men det tror jag faktiskt, det märks ibland också när de väljer chefer, men ibland är det tyvärr 

männen som vinner, utan att man ens tittar på en kvinnlig sökande. Män ges oftare chansen, 

innan det ens funderas på om en kvinna skulle fungera som kanske inte är fullt utbildad. Men 

det är mer naturligt att ge en sån tjänst till en man. Så kan jag uppleva de! – IP 5 
 

Utifrån citatet tyds män återskapa mansdominansen inom IT-branschen, genom att i 

rekryteringsprocesser oftare tilldela män chansen till att få tjänster och därmed arbeta och 

utvecklas inom IT-branschen. Att detta sker kan förklaras utifrån den organisationskultur som 

råder. Enligt Abrahamsson och Anderson (2000) kan en organisationskultur bibehållas dels 

vid nyrekryteringar när chefer rekryterar individer som passar in i den rådande 

organisationskulturen, och därmed sker inte alltid rekryteringar i syfte att finna rätt individ 

med den rätta kompetensen. Detta tyds ske inom IT-branschen där män väljer att rekrytera 

andra män istället för kvinnor med liknande eller mer kompetens (Abrahamsson och 

Anderson, 2000).  
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Mansdominansen som beskrivs gör att män rekryterar män och har lättare att nå 

chefspositioner än kvinnor, vilket tyds skapa både hinder och utmaningar för kvinnor att 

arbeta inom branschen, vilket gör att det är svårt att rekrytera fler kvinnor. Detta tyds även 

vara en orsak till varför IT-branschen är mansdominerad.  

 

Förändringar 
Förändring är ett återkommande ord från de 17 intervjupersonerna, att flera förändringar 

behöver ske för att IT-branschen skall kunna få in fler kvinnor. Flera intervjupersoner berättar 

dels om förändringar som bör ske på organisatorisk nivå men även vad som bör ske 

branschmässigt. I följande avsnitt presenteras förändringar som kvinnor vill se för att IT-

branschen skall kunna rekrytera in fler kvinnor och de analyseras utifrån studiens teorier och 

tidigare vetenskapliga forskning.  

 

Förlegad bild 

Enligt flera intervjupersoner bär IT-branschen på en förlegad bild av vad det innebär att arbeta 

inom branschen och vad kvinnor kan arbeta med, en förlegad bild som måste förändras, för att 

branschen skall kunna rekrytera in fler tjejer. Intervjuperson 11 fick frågan varför hon tror att 

det arbetar färre kvinnor än män med IT i Sverige.   

 
Människor tror att man inte arbetar med människor när man läser tekniskt, däremot arbetar du 

med båda delarna och det tror jag vi måste lära tjejer där ute. Det finns en förlegad bild av vad 

IT är hos unga tjejer. Man måste ta fram och visa att samarbeten sker, att det är internationella 

arbeten och att kodandet är en liten del och den minst svåra biten i projekten. - IP 11 

 

IP 11 berättar att det finns en tro om att de som arbetar inom IT inte arbetar med människor, 

vilket inte stämmer enligt henne. Att arbeta inom IT-branschen kan innefatta samarbeten, men 

att det sker både mänskliga möten som mindre sociala möten. Andra intervjupersoner berättar 

om den förlegade bilden och att det finns en tro hos unga tjejer att det är en viss typ av person 

som bör arbeta eller kan arbeta inom branschen. Den personlighet och typiska bild som 

beskrivs av flertalet intervjupersoner för att kunna arbeta inom branschen, är att som person 

bör du vara en nördig kille eller vit medelåldersman. För att rekrytera fler kvinnor in i 

branschen tror flera intervjupersoner att synen på vem eller vilka som arbetar inom IT-

branschen måste ändras, och den typiska nördbilden måste försvinna. IP 7 berättar om sin syn 

på vad som måste ske för att branschen skall kunna få in fler kvinnor.  

 
Jag har försökt att arbeta med den stora frågan; hur lockar vi fler kvinnor in i IT och därmed 

arbeta bort bilden om att IT-branschen är en nördig sak. För bilden idag är att det är nördigt och 

personer bara sitter framför sin dator och gör ingenting annat. Att det inte finns någon social 

samvaro om man håller på med IT. Och jag tänker ju att de här världen idag är ju oerhört 

manligt dominerad, allt vi gör på internet och rent digitalt och teknik som görs för hemmet, det 

utvecklas ju av män, och dessutom vita män i en viss ålder. – IP 7  

 

I ovanstående citat berättar IP 7 att branschen upplevs som en nördig bransch som domineras 

och utvecklas av vita män. Andra intervjupersoner berättar om att branschen påstås vara en 

osocial bransch att arbeta inom, där personer som endast är nördiga passar in. Att IT-

branschen tyds leva med en tro om vilken typ av person som arbetar inom IT-branschen, kan 

vara en del av den typiska mansbilden som västvärlden lever i enligt Beynon (2002). Enligt 

Beynon (ibid.) påverkar samhället vad som är och inte är maskulint, vilket IT-branschens tyds 

påverkas av, där mansdominansen bestämmer vilka individer som förväntas arbeta inom IT-

branschen. IT-branschen tyds tillhöra en del av de olika dimensionerna som framhäver 

maskuliniteten, dimensionen om etnicitet tydliggörs av flera intervjupersoner, där det berättas 
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att den förlegade bilden är att det främst är vita män som bör arbeta inom branschen (Beynon, 

ibid.). En annan dimension är ålder (Beynon, ibid.), där IT-branschen tyds ha en förlegad bild 

av att det är medelåldermän som arbetar inom branschen.  

 

En del intervjupersoner berättar om ordet nyansering, att för att få bort den förlegade bilden 

av vad IT-branschen är måste branschen nyanseras. En nyansering som enligt 

intervjupersonerna kan ske genom att branschens olika befattningar lyfts fram. Enligt flera 

intervjupersoner finns det en skev bild om vilka befattningar och funktioner som 

organisationer inom IT har att erbjuda, vilket en del intervjupersoner tror påverkar varför 

branschen fortsätter att vara mansdominerad. En förlegad bild som tros influera vilka personer 

som kommer att söka till IT-program på universitetet och högskolor eller skapa intresse för att 

arbeta inom branschen, intervjuperson 10 berättar.   

 
Jag tror att yngre uppfattar branschen annorlunda, för de kan tro att branschen är på ett sätt, när 

branschen egentligen innebär något annat. Vi måste visa att vi utvecklar digitala robotar som 

hjälper till att effektivisera. Man gör ju så mycket häftiga saker och inom vår organisation är vår 

vision är att det ska digitaliseras och att alla vill arbeta för en bättre värld. Så det kan hända att 

vi är för dålig på att kommunicera vad det är för något detta. Det kanske känns främmande, tufft 

och jättefarligt, att arbeta med IT. För vi har ju traniee-program, där de får allt de behöver, från 

tålamod och kunskap. Men jag tror att branschen inte kommunicerar rätt och att det känns för 

svårt. Men jag vet inte. – IP 10 

 

I ovanstående citat nämns det dels att yngre personer kan uppfatta branschen på ett annat sätt 

än vad den egentligen är men även att branschen måste bli bättre på att kommunicera externt 

vad som är rätt och fel gällande branschen, för att nå ut till fler tjejer på universitetet och 

skolor. Att nyansera IT-branschen kan vara ett sätt att förändra branschen och därmed få in 

fler kvinnor (Hearn, 2002, Abrahamsson och Johansson, 2018). Men att nyansera en bransch 

kan vara svårt, för att organisationskulturer är svårföränderliga (Abrahamsson och Andersen, 

2000). Därför visar resultatanalysen att IT-branschen bör se över sina organisationskulturer, 

för att det är i organisationskulturen som normer kan bibehållas men också förändras 

(Abrahamsson och Andersen, ibid.). Enligt Abrahamsson och Andersen (ibid.) är ett sätt att 

förändra en organisationskultur att inte rekrytera in personer som liknar varandra, vilket IT-

branschen tyds göra, genom att män rekryterar män. Att arbeta med att nyansera bilden av IT-

branschen kan skapa förutsättningarna att individer med olika bakgrund och kön rekryteras in. 

Genom den metoden kan den förlegade bilden nyanseras enligt Abrahamsson och Andersen 

(2000) och Sinah (2008). Att ändra namn på manliga som kvinnliga medarbetares yrkestitlar 

och befattningar kan enligt Hearn (2002) vara en del i nyanseringen, vilket IT-branschen 

tycks behöva göra, för att det kan leda till att organisationskulturer förändras (Hearn, ibid.).  

 

Synliggörande 

Att synliggöra kvinnor är en annan förändring som flera intervjupersoner berättar måste ske, 

för att få in fler kvinnor och att IT-branschen måste bli bättre på att synliggöra både kvinnliga 

medarbetare och chefer. En majoritet av intervjupersonerna säger att synliggörandet bör ske 

dels genom att kvinnor skall medverka mer aktivt och synas mer vid nyrekryteringar, i 

marknadsföringssyften samt i rekryteringsprocesser, samt att kvinnor får berätta om 

organisationen och dess yrkestitlar vid rekryteringar. IP 2 berättar att organisationen som hon 

arbetar inom, där de utför nyrekryteringar samt vill få in fler kvinnor, är problemet att de 

använder reklamposters med endast män på, vilket anses som fel metod för att förändra 

branschen och arbeta för att få in fler kvinnor säger hon. Istället önskar hon att fler kvinnor 

var med i reklamsposters och vid marknadsföring, för att kvinnor attraheras av en bransch där 

de ser att det arbetar både män och kvinnor i organisationen och på IT-avdelningarna. 
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Samtliga intervjupersoner fick frågan om vad de tror måste ske för att attrahera fler kvinnor in 

i branschen och intervjuperson 15 berättade följande.  

 
Vi körde en ”drive” i somras, samtidigt släppte vi en serie med små filmer på Linked-in, där vi 

presenterade alla våra portföljer (huvudområden). I dessa filmer, där vi ska promota och locka 

till oss fler kvinnor, där framgår endast män. Då skrev jag till vår marknadschef att ”detta blev 

ju väldigt tokigt. Att vi först går ut och talar om att vi vill ha in fler kvinnor och att det är 

jätteviktigt och att vi satsar mycket på detta.” Men allt vi ser på sociala medier, är män, i högre 

positioner. Så jag tror att vi behöver lyfta fram mer kvinnor. Sen vet jag inte riktigt hur det hela 

ska gå till. Men någonstans måste vi börja odla kvinnliga talanger tidigt, med en tydlig 

kompetens och karriärväg att gå. – IP 15 

 

IP 15s erfarenhet är att vid marknadsföringssyften, för att få in fler kvinnor in företaget, 

framförs framförallt männen i organisationen, vilket flera andra intervjupersoner kan ge 

liknande exempel på. Att kvinnor inte synliggörs i marknadsföringskampanjer eller vid 

rekryteringar kan bero på genusordningen enligt Connell och Pearse (2015). Men också för att 

män är de som bestämmer kulturer och normer i samhället samtidigt som männen är de 

centrala i organisationer menar Hearn (2002). Detta sker även för att kvinnor är bihang till 

männen (Connell och Pearse, 2015), vilket går att knyta an till genusordningen, där män styr 

de normativa och har en större maktposition (Hirdman, 1988). Därmed tyds genusordningen 

inom IT-branschen ytterligare en gång, där män är de centrala vid marknadsföring och 

rekryteringsprocesser, vilket gör att kvinnor inom IT-branschen inte synliggörs lika väl som 

män. För att synliggöra kvinnor kan organisationer inom IT börja skapa nya befattningar och 

titlar åt kvinnor enligt Hearn (2002), något som IT-branschen tyds behöva göra. Men 

synliggörandet är också att visa kvinnor på universitet, grundskolor och bland arbetssökande 

att det finns kvinnliga förebilder inom IT- branschen, intervjuperson 15 berättar igen.  

 
Vi hade ett väldigt tydligt exempel, där vi pratade med universitetet om hur vi kan få kvinnliga 

studenter att stanna kvar. Där vi kom fram till att en stor del är att förutse förebilder. Eller se 

vilken palett av yrkesroller som du som tjej i branschen kan få. Och då sa vi från vårat kontor att 

eftersom att vi har en del kvinnor, att vi därför gärna startar ett lokalt mentorskapsprogram för 

tjejerna som går i tvåan. Och när vi inledde de och frågade tjejerna, då var de 15 personer. Och 

efter årsskiftet startade vi projektet. Men nu är det 2 kvinnor kvar. De jag har förstått, är att de 

kvinnor som slutar går från data-ingenjör, till systemvetarlinjen. Och där är det en större % 

kvinnor än män, på vårt universitet. Så problemet startar tidigare. – IP 15 

 

IP 15 säger att hon tror att fler kvinnliga förebilder måste in i branschen, samtidigt som 

hennes citat visar att en del av de arbetet redan sker inom hennes organisation, genom 

exempelvis mentorskapsprogrammet. Enligt Computer Sweden (2018) är detta en metod för 

att få in fler kvinnor i IT-branschen, att belysa fler kvinnliga förebilder inom branschen. 

Samtidigt som IT-branschen har 17% kvinnor på högre chefspositioner (ITOT, 2018), vilket 

kan ses som en anledning till att kvinnliga förebilder inte synliggörs tillräckligt, för att de 

kvinnliga högre cheferna är färre än männen och därmed blir de svåra att synliggöra. Att 

synliggöra fler kvinnliga förebilder inom IT-branschen är en förändring som bör ske, för att få 

in fler kvinnor in i IT-branschen, visar resultatanalysen.   

 

Ledarskapet är en återkommande förändring som flera intervjupersoner berättar behöver 

förändras och förbättras för att få in fler kvinnor in i branschen. Intervjuperson 8 berättar att 

hon tror att om en förändring ska ske inom organisationer måste hela organisationers 

verksamheter tycka att det är en viktig fråga, att det måste finnas en tydlig agenda och vara en 

prioriterad fråga, där alla pratar om jämställdhet och att alla arbetar för att få in fler kvinnor, 

från ledningsgruppsnivå och chefer till medarbetare.  
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Alltid vid sådana här kulturer, när det blir en ganska stark kultur av vissa tongivande personer, 

nu är det ju underligt på så sätt för att person X inte har valt att ha HR direktören eller chefen 

representerad i ledningsgruppen, något som jag kan tycka är jätteunderligt. För när det inte är 

prioriterat från ledningsgrupperna som finns så blir det liksom ingen förändring. För då får man 

inte mandat att driva igenom någonting. Så det jag har lärt mig är att ska man göra sådana här 

saker och tycka att dem är viktiga, då måste hela bolaget tycka att det är viktigt. Det måste 

finans en tydlig agenda kring det, att prioritera, där alla pratar om jämställdhet, från ledning till 

medarbetare, hela tiden och har det med sig i allt man gör. Och man kan inte tro att det är ett 

litet projekt, där några på golvet tycker att detta är roligt och intressant och vill driva det. Utan 

det behöver vara en viktig agenda för alla, och ledningsgrupp. – IP 8 

 

IP 8 berättar att HR och ledningsgrupp inte alltid är involverad i att få in fler kvinnor i IT-

branschen. Att ledare och HR inte är involverad och aktiv i att arbeta för en mer jämställd 

bransch och organisation som gör att fler kvinnor kan rekryteras in, kan bero på den 

organisationskultur som råder, där ledaren väljer vad som skall prioriteras i att förändra 

organisationskulturen, enligt Smith (1997), Hofstede (1980), Annabi och Lebovitz (2016). 

Därför har ledare men även HR den centrala funktionen att arbeta för mer jämställda 

organisationer, för det är dem som kan påverka organisationers jämställdhetsarbete. För att få 

ledare att prioritera att få in fler kvinnor i branschen bör grupper i organisationer visa 

missnöje i att jämställdhetsarbetet inte är mer prioriterat, för det är genom den metoden som 

ledare börjar förändra attityder och normer (Ackroyd och Thompson, 1999.). Flera 

intervjupersoner berättar att det är en ung bransch som de arbetar inom och att branschen har 

genomgått ett skifte, intervjuperson 8 berättar.  

 
Och det har kommit att bli betydligt fler kvinnor som arbetar inom branschen idag. Detta i och 

med att företagsstrukturerna ha blivit som mer riktiga företag, och grabbgängen har försvunnit 

och idag sköter man det som riktiga företag. Det gör det lättare för kvinnor att komma in 

också... Branschen har och har gått från nästan hobbyarbete, till att bli riktiga företag. Och det 

har kommit in många fler supportyrken i spelbranschen som inte fanns på samma sätt tidigare. 

Spelbranschen och dess företag har vuxit till att ha ledningsgrupp, ekonomiavdelning och HR. 

Men dessa vanliga företagsdelar som inte fanns på samma sätt tidigare, tidigare var de allra 

flesta IT-organisationer ostrukturerade. – IP 8 

 

Ovanstående citat visar att branschen är ung och att skiftet av generation har gjort att 

företagsstrukturerna har förbättrats. Detta tyder på att förändring sker inom IT-branschen, 

men att förändringen går för sakta, precis som Regeringen (2016) säger. Att skapa 

organisationer som har HR-avdelningar är en metod som kan leda till förändring i 

organisationer, för att HR har bakgrunden av att skapa mer heterogena organisationer och 

påverka kulturer (Hearn och Parkin, 1987).  För likt Haris (2017) studie visar, att HR ser de 

strukturer och mindre jämlika förutsättningar som män och kvinnor inom IT-branschen har. 

Därför tyds HR kunna vara med och påverka hur fler kvinnor ska rekryteras in i branschen. 

Utifrån flera intervjupersoner tyds det att HR har börjat inneha en mer central funktion i 

organisationer inom IT, såsom att reda ut svårigheter med trakasserier inom IT-branschen och 

att HR dels driver frågan för att skapa mer jämställda organisationer. Men flera 

intervjupersoner berättar att ledare och HR inte arbetar tillräckligt för att skapa mer jämställda 

organisationer. En förändring som tyds är att HR och ledare bör göra mer insatser för att få in 

fler kvinnor in i branschen.  

 
Det är inte många tjejer som attraheras med en kravlista på 25 punkter, för uppnår tjejerna 

inte ens 2 av dem så kommer inte de söka jobbet. För då upplevs de värdelösa, däremot 

killar som kan två punkter av 10, då tycker dem är rockstars, så jag försöker vända på de. 
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Och ägna mycket tid på att nätverka och få mer tjejer från andra olika forum, att hitta nya 

vägar att föra rekrytering på. För det tar ju mycket tid. Sen försöker jag leva upp till de 

värderingar som jag har och tror på. - IP 2 

 

I ovanstående citat berättar IP 2 hur tjejer och killar ser olika på kravlistor i 

rekryteringsprocesser. Att ändra kravprofiler och attrahera båda könen är en fråga och 

utvecklingsstrategi som HR inom IT bör se över. Att ändra på kravlistor är ett sätt för IT-

branschen att förändra sitt rekryteringsarbete, för att få in fler kvinnor in i branschen (Hearn, 

2002).  

 

I ovanstående avsnitt har intervjupersonernas berättelser och studiens teoridel sammanförts i 

en resultatanalys. Resultatanalysen visar att IT-branschen har flera utmaningar som kvinnor 

inom IT-branschen upplever, vilket är utmaningar som tyds göra det svårt för branschen att 

rekrytera in fler kvinnor. Resultatanalysen visar att branschen bör arbeta med en del 

förändringar, som gör att fler kvinnor ska kunna rekryteras in i branschen. Förändringar 

såsom att arbeta bort en förlegad bild och nyansera bilden av vad det innebär att arbeta inom 

IT-branschen samt att arbeta mer med att synliggöra de kvinnor som redan arbetar inom IT-

branschen. Avslutningsvis visar resultatanalysen att det inom vissa delar av IT-branschen 

råder mansdominans, och att det får negativa effekter som gör att branschen får det svårt med 

att få in fler kvinnor.  

Diskussion  
I kommande avsnitt diskuteras studiens resultat och analys där studiens syfte och 

frågeställningar besvaras. Avslutningsvis diskuteras uppsatsens syfte och frågeställningar med 

ett HRM perspektiv, författarens slutord samt förslag på vidare forskning. Syftet med studien 

har varit att analysera hur kvinnor inom IT-branschen upplever det att arbeta inom IT-

branschen samt i vilken utsträckning branschen arbetar för att rekrytera kvinnor. Studiens 

syfte besvaras utifrån åtta frågeställningar; Hur upplever kvinnor det att arbeta inom IT-

branschen? Vilka organisationsformer finns inom IT-branschen? Vilka kulturer finns inom 

IT-branschen? Hur upplever kvinnorna att deras kompetens tas tillvara inom IT-branschen? 

Vad är orsaken till att branschen är manligt dominerad? På vilket sätt har IT-branschen svårt 

att rekrytera fler kvinnor? Vilka förutsättningar finns för kvinnor att rekryteras till IT-

branschen? Hur arbetar HR för att få in fler kvinnor in i IT-branschen? Studiens teorier och 

tidigare forskning är det som kommer diskuteras i förhållande till dess syfte, frågeställningar 

och resultat. Teorierna om olika organisationskulturer, synsätt på makt i organisationer, 

begreppet genus, former av maskulinitet, reproduktion av mansdominans, könet i 

organisationer samt kulturbegreppet.  

 

Kvinnors upplevelser av att arbeta inom IT-branschen 
Studien visar att som kvinna och arbeta inom IT-branschen har olika utmaningar och hinder, 

som kan leda till att branschen har det svårt att rekrytera in fler kvinnor. Att arbeta som 

kvinna inom IT-branschen innebär att behöva hävda och bevisa sin kompetens. Att detta sker 

beror på att kvinnor inom branschen är avvikande från normen (Höök, 2001). I detta 

avvikande ifrågasätts kvinnor mer för sin kompetens och kunnighet, än vad normen gör, och 

normen inom branschen är mannen (Höök, 2001).  

 

Att arbeta som kvinna inom IT-branschen kan innebära att det är svårare att nå 

chefspositioner än vad det är för en del manliga kollegor, vilket stöds av McGees (2018) 

studie om att kvinnor inom IT-branschen har det svårare att nå chefspositioner. Men om 

branschen börjar få in fler kvinnor kan det bli lättare för kvinnor att nå chefspositioner, för att 
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det minskar könsuppdelningen och därmed kan machokulturer och reproduktion av 

mansdominans minska (Rutheford, 2001), vilket gör det lättare för kvinnor att träda in i gamla 

förlegade uppfattningar om vilka som kan och bör vara ledare, vilket stöds av tidigare studie 

av McGee (2018). Flera intervjupersoner har upplevt att som kvinna har de blivit mindre 

betrodda som chef, att deras egenskaper inte är tillräckliga eller att kravprofiler för en 

chefstjänst har ändrats under rekryteringsprocessen. Detta är upplevelser som överensstämmer 

med vad Höök (2001) säger, att kvinnor som vill bli chefer i manligt dominerade yrken, 

kommer jämföras med den manliga normen. Därför blir det svårt för kvinnor att uppnå de 

ledaregenskaper som efterfrågas, och därför kan män välja att rekrytera andra män. Att 

kvinnor i studien upplever det svårare att nå chefspositioner än sina manliga kollegor, kan 

vara en form av diskriminering enligt McGee (2018). Att arbeta som kvinna inom IT-

branschen kan därför innebära att du kommer kunna utsättas för diskriminering, vid 

rekryteringar av högre positioner, såsom att bli chef.  

 

McGee (2018) säger att kvinnor inom IT-branschen måste imponera mer av sin kompetens än 

vad män måste göra, för att nå chefspositioner, vilket denna studie också visar, genom att 

kvinnor upplever att de måste bevisa sina kunskaper och erfarenheter mer än vad manliga 

kollegor tyds behöva. Kvinnor i studien upplever att trots högre kompetens och erfarenhet blir 

manliga kollegor oftare erbjuden chefspositioner före kvinnliga kollegor. Därmed visar 

studien att som kvinna arbetandes inom IT-branschen behöver kvinnor bevisa sin kompetens 

mer än vad en del manliga kollegor behöver. En konsekvens av detta kan bli att kvinnor inom 

IT väljer att inte stanna kvar inom branschen enligt Annabi och Lebovitz (2016). Men att vilja 

lämna IT-branschen är inget som intervjupersonerna i denna studie berättar att de tänker eller 

vill göra. Men att arbeta inom IT-branschen som kvinna kan innebära att ingå i 

föreställningen om att män är bättre chefer än kvinnor och att normen är bättre än de 

avvikande inom en del av IT-branschen (Höök, 2001). Denna norm som är skapat i ett 

manligt perspektiv innebär att kvinnor som arbetar inom IT-branschen kommer att jämföras 

med andra män, kollegor och chefer (Höök, ibid.). Att kvinnor är avvikande och mannen är 

norm kan ses som en form av ”vi och dem”, vilket både Curnow (2013) och Spencer (2016) 

fann i sina studier. I deras studier upplevde kvinnorna exkludering inom IT-branschen genom 

de ”vi och dem” som fanns. En exkludering som intervjupersonerna i denna studie har 

upplevt, eller upplever än idag. Studien visar att trots att kvinnor visar samma kompetens 

inom chefskap, är det svårare för kvinnor inom en del av IT-branschen att bli chefer. Och de 

kommer ifrågasättas och förlöjligas av sitt ledarskap och sina attribut, mer än vad deras 

manliga kollegor kommer behövas göra.   

 

Organisationskulturer inom IT-branschen   
Inom IT-branschen syns flera former av organisationskultur där en majoritet av 

intervjupersonerna berättar liknande upplevelser av organisationskulturer, under sina 

verksamma år som medarbetare inom IT-branschen. Organisationskulturer såsom 

marginalisering och exkludering, vilket intervjupersonerna berättar sker genom att män utövar 

ett eget språk med varandra till att kvinnor i mötesrum inte blir tilldelad rätt befattning, vilket 

är en form av kränkande särbehandling som sker inom makt i organisationer enligt Ackroyd 

och Thompson (1999). Kränkande särbehandlingar sker i negativa organisationskulturer som 

accepterar sämre normer och jargonger för att skapa makt, därför visar studien att män inom 

branschen vill bevara specifika maktpositioner genom att utöva kränkande särbehandlingar 

(Hearn och Parkin, 2001; Ackroyd och Thompson, 1999). Flera intervjupersoner berättar att 

de upplever olika hinder för att arbeta inom branschen vilken är en form av särbehandling 

(Ackroyd och Thompson, 1999). En del intervjupersoner har upplevt detta under sin 

yrkeskarriär men berättar att det inte sker på deras nuvarande arbetsplats. Utmaningarna och 
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hindren är att intervjupersonerna upplever eller har upplevt marginalisering och exkludering, 

vilket är former av negativa organisationskulturer (Ackroyd och Thompson, ibid.). Vilket gör 

att män inom IT-branschen kan bevara sin maktposition och försätta ha sin homogena grupp, 

vilket gör att det blir svårt att förändra organisationskulturer inom branschen (Rutheford, 

2001). Studien visar därmed att kvinnor inom IT-branschen upplever organisationskulturer 

såsom exkludering och marginalisering, vilket skapa utmaningar men även hinder för kvinnor 

att arbeta inom branschen.  

 

Att en del kvinnor i studien upplever exkludering genom att inte bli inbjuden på utbildningar 

och middagar, vilket överensstämmer med vad Curnow (2013) fann i sin studie, att kvinnor 

upplevs exkluderas från interna möten och utbildningstillfällen. Vilket är en form av informell 

kod och därmed en exkluderingsmetod, vilket män utövar för att skapa makt menar Rutheford 

(2001). Den mansdominans som råder och att kvinnor är i minoritet inom IT-branschen 

påverkar hur inkluderande kvinnor upplevs vara (Rutheford, ibid.). Därför visar studien att det 

är viktigt för IT-branschen att få in fler kvinnor, för att kvinnor och män tillhör grupper i 

organisationer, och det är grupper i organisationer som bestämmer över den rådande 

organisationskulturen, samt hur väl inkluderad en arbetsplats skall vara för alla individer, 

menar Ackroyd och Thompson (1999), Rutheford (2001) samt Hearn (2002).   

 

Studien visar att IT-branschen bär på organisationskulturer där det sker ett sexistiskt 

språkbruk vilket överensstämmer med Rutheford (2001), att det är i organisationskulturer som 

marginalisering och exkludering med ett sämre språkbruk i kränkande former kan 

förekomma. Ett språkbruk som flera intervjupersoner berättar sker i början av sina karriärer, 

vilket kan vara en del i att män vill bevara sina maktpositioner och visa sin överordnande 

position (Hearn och Parkin, 2001). Därmed har en del av IT-branschen en organisationskultur 

som präglas av makt och inflytande, som är dominerat av män (Rutheford, 2001). För att 

förbättra IT-branschens språkbruk och arbeta bort de sexistiska kränkningarna bör chefer och 

ledare synliggöra det sämre språkbruket och se över kommunikationen i organisationerna, för 

det är chefer och ledare i organisationer som kan påverka vilket språkbruk som skall tes 

menar Rutheford (ibid.). Enligt Regeringen (2018) skapas negativa organisationskulturer 

lättare i branscher som är könsuppdelade, vilket överensstämmer med IT-branschen, som 

består mer av män än kvinnor och kan därför vara en orsak till de negativa 

organisationskulturerna, såsom sexistiskt språkbruk, marginalisering och exkludering.  

 

IT-branschen tyds ha flera maktstrukturer, dels genom det sexistiska språkbruket, som 

beskrivs, till att kvinnor tilldelas fel befattningar i mötesrum. Att män rekryterar andra män är 

en form av maktövertag (Holgersson, 2003) vilket skapas i mer könssegregerade 

organisationer (Regeringen, 2018.). Detta påverkar hur kvinnor skall kunna rekryteras in i IT-

branschen menar Holgersson (2003). För att få bort de negativa organisationskulturerna bör 

IT-branschen arbeta med att rekrytera in fler kvinnor, för hur många män som kvinnor arbetar 

i en organisation, påverkar maktstrukturer och organisationskulturer (Regeringen, 2018). IT-

branschen bör även aktivt arbeta för att skapa en mindre könssegregerad bransch, för att skapa 

mer positiva organisationskulturer, som kan göra branschen till mer attraktiv att arbeta inom 

och därmed kan fler kvinnor rekryteras in i branschen.  

 

Studien visar att det finns flera olika organisationskulturer, från marginalisering, exkludering 

till ett sämre språkbruk som innehåller olika former av kränkningar inom IT-branschen. 

Organisationskulturer som tyds skapas av att IT-branschen är manligt dominerad, där 

grupperna i organisationerna bestämmer vilken organisationskultur som skall råda, samt att de 

män som arbetar inom branschen rekryterar nya män (Holgersson, 2003). Detta gör att män 
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kan förmedla organisationskulturen till de nyanställda och därför fortsätter 

organisationskulturen att verka, sett till Ackroyd och Thompson (1999). En del av IT-

branschen tyds behöva arbeta för att skapa mer jämställda organisationer, för att det kan skapa 

förutsättningar för mer positiva organisationskulturer och attityder som gör att båda könen 

rekryteras in i branschen (SCB, 2018). Att aktivt arbeta med ovanstående 

organisationskulturer inom organisationer kan för båda könen upplevas mer inkluderade. För 

att organisationer som är mer jämställda skapar lättare organisationskulturer som är positiva 

och har bättre attityder. 

 

Kulturer inom IT-branschen  
Analysen visar att som kvinna arbetande inom IT-branschen innebär det att vistas i en kultur 

kallad för kompiskultur, där män som har arbetat inom branschen länge kommer stötta och 

rekrytera varandra. Att kompiskulturer skapas överensstämmer med kulturbegreppet av Hearn 

och Parkin (2001), där kultur är en samling av samhällets uppfattningar, vilket skapas utifrån 

långvariga interaktioner och processer mellan människor, vilket har skett inom IT-branschen 

där män under en längre tid har integrerat med varandra. I resultatanalysen framkommer det 

att män som har följt varandra sedan startaren av branschen har byggt upp en kompiskultur. 

Vilket överensstämmer med genusbegreppet av Connell och Pearse (2015), att det är i 

interaktionen mellan individer som människan skapar de sociala relationerna mellan könen, 

och därför kan kompiskulturen ske. Att en del män har följt med varandra en längre tid har 

genererat förutsättningar för att upprätthålla dess interaktioner sinsemellan (Connell och 

Pearse, 2015). Den kompiskultur som intervjupersonerna berättar om är en kultur som flera 

intervjupersoner tror kommer försvinna genom en framtida generationsväxling. Detta kan ske, 

sett till stöd av Sinah (2008) och Abrahamsson och Andersen (2000), som säger att det är 

grupper i organisationer som över tid kan förändra kulturer och normer, dels genom att 

gruppkonstellationerna förändras. Men en förutsättning för detta är att organisationer blir mer 

jämställda och att nya grupper och individer med annat kön kommer in (Sina, 2008, 

Abrahamsson och Andersen, 2000). Om IT-branschen får in fler kvinnor kan kulturen 

förändras och minska den kompiskultur som råder. Att arbeta som kvinna inom IT-branschen 

kan i framtiden därmed bli mer positiv, där kompiskulturen som upplevs skapa exkludering 

kan leda till inkludering. Genom den kompiskultur som flera intervjupersoner berättar om 

visas att organisationer inom IT-branschen innehar en form av homosocialitet, genom att män 

finner lättare vänskap med varandra, för att de lättare upptäcker liknelser och värderingar hos 

varandra, och därför kan homosocialiteten fortsätta (Holgersson, 2003).  

 

Flera intervjupersoner berättar om en machokultur som sker inom det sämre och ”egna 

språkbruket”, jargongerna och i ”gubbigheten”. Att machokulturer skapas inom manligt 

dominerade yrken fann även Lamont (2009) i sin studie, där det fanns en könssegregering. 

Machokulturer skapas dels i subkulturer, som grupper i organisationer har skapat (Hearn, 

2001). Spencer (2016) menar att machokultur inom IT-branschen existerar genom den 

könsuppdelning som råder, där fler män än kvinnor arbetar inom branschen. Machokulturen 

gör att ytterligare en negativ kultur kan förekomma inom IT-branschen, som kvinnor får 

arbeta inom och med. Att machokulturen inom IT-branschen främst utövas av äldre män, 

vilket intervjupersonerna berättar om som en ”gubbighet”, kan förklaras av att subkulturer 

uppstår när mindre grupper i organisationer integrerar med varandra och skapar sin egna 

kultur inom gruppen (Hearn, 2002). Att kvinnorna ökar inom branschen (SCB, 2018) gör att 

subkulturen som har denna ”gubbighet” med äldre män, inte har följt med i den förändring 

som IT-branschen tyds genomgå, förändring i att flera kvinnor börjar arbeta inom branschen. 

Det krävs att nya individer kommer in i organisationer, för att kulturer, attityder och jargonger 

skall förändras (Hearn, 2002). Därför visar studien att den machokultur som finns inom en del 
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IT-organisationer idag, kan komma att försvinna om nya individer och kvinnor rekryteras in i 

IT-branschen. Men studien visar att de kulturer som råder inom branschen är machokultur 

samt en ”kompiskultur” mellan män.  

 
 

Tillvarandet på kvinnors kompetens inom IT-branschen 
Analysen visar att kvinnorna i studien upplever att deras kompetens tas tillvara men att deras 

kompetens blir mer ifrågasatt än männens. Vilket sker i mötesrum som vid nyrekryteringar av 

anställda samt vid tillsättning av chefstjänster. Att intervjupersonerna upplever detta 

överensstämmer med Rutheford (2001), att kvinnor lätt nedvärderas och förlöjligas trots 

likvärdig kompetens som manliga kollegor. Att kvinnor blir mer ifrågasatt och nedvärderad 

av sin kompetens tycks bero på dels den manliga dominansen, men även att männen inom IT 

vill bevara sina socio-ekonomiska fördelar (Edley och Wetherell, 1995). En del 

intervjupersoner upplever att deras kompetens inte tas på allvar, vilket gör att IT-branschen 

kan gå miste om bra och gedigen kompetens från de kvinnor som arbetar inom branschen 

(Höök, 2001). Vilket kan skapa svårigheter för branschen att möta den nationella som 

internationella konkurrensen som finns (SCB, 2018). Att kvinnors kompetens inte tas på 

allvar kan göra att kvinnor upplever IT-branschen som mindre attraktiv att arbeta inom 

(Regeringen, 2018, Itot, 2018 Annabi och Lebovitz, 2016). För att kvinnor inom branschen 

skall få sin kompetens bekräftad upplever en del intervjupersoner att de behöver ha ”skinn på 

näsan” eller att de måste hävda sig i dialoger och mötesrum. Detta är upplevelser och metoder 

som kvinnorna i studien berättar sker för att de ska känna att deras kompetens ska bekräftas 

av manliga kollegor, vilket tyder på att kvinnor inom IT-branschen kan behöva ta till attribut 

och metoder för att deras kompetens ska tas tillvara.  

 

Kvinnor som har kompetensen eller erfarenheten för att bli chef, tycks inte alltid tas tillvara 

av organisationerna inom IT-branschen. Likt intervjuperson 8 berättar om när hon var 

intresserad av en chefstjänst, ansåg hennes chef att en del av hennes egenskaper behövdes 

tonas ned och förändras, för att hennes manliga kollegor hade åsikter om hennes egenskaper. 

Att kvinnor med kompetens i sitt chefskap blir ifrågasatt stöds av vad Rutheford (2001) säger, 

att kvinnliga chefer, trots likadan kompetens, blir ifrågasatt och inte lika accepterade i sitt 

ledarskap som manliga chefer. Att bli tilldelad attribut som intervjuperson 8 blir, kan ses som 

en del i ett förlöjligande där syftet är att berätta hur kvinnan skall styra sitt ledarskap, vilket 

överensstämmer med Rutheford (ibid.), att män bestämmer normen för hur ett ledarskap hos 

de båda könen skall vara. Att män sätter attribut på hur kvinnor skall vara i sitt ledarskap kan 

göra att goda ledaregenskaper som en del kvinnor har går om miste och därmed kan IT-

branschen gå miste om god kompetens. Att kvinnligt anställda och chefer skall efterleva mäns 

attribut gör att en del kvinnors kompetens inte används (Abrahamsson och Andersen, 2000).  

 

Rutheford (2011) menar att kvinnor som blir ifrågasatt av sin kompetens utsätts för 

exkludering. Om en ledare tillför attribut hos en kvinna, hur hon bör vara som chef, är det en 

indikator på en exkluderingsmetod (Rutheford, ibid.). Studien visar att en majoritet av 

intervjupersonerna upplever att deras kompetens tas tillvara. Men det sker att kvinnors 

kompetens ifrågasätts och inte tas på allvar inom IT-branschen. Studien visar att kvinnor som 

söker chefspositioner blir ifrågasatt och vid dessa tillfällen tas inte alltid kvinnors kompetens 

tillvara, för att chefspositioner tilldelas oftare till manligt sökande än kvinnor. Kvinnor med 

icke akademisk examen eller utbildning, men som har arbetat fler år inom IT-branschen och 

har kompetens på flera områden inom IT, blir mer ifrågasatta, än vad manliga kollegor utan 

utbildning blir. Studien visar att kvinnors kompetens inte ses som trovärdig eller tas på allvar 

men att kompetensen tas tillvara.  
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Orsakerna till manlig dominans inom IT-branschen  
IT-branschen startade på 1980-talet och har sedan dess ökat och utvecklats till att bli en av de 

största branscherna i svenskt arbetsliv (SCB, 2018). Men sedan IT-branschens start har den 

varit manligt dominerad och att förändra mansdominansen i organisationer är svårt, för att 

könet i organisationerna är manligt och män är de som kan styra organisationers mål, syfte 

och strategier (Hearn, 2002). Att män rekryter män inom IT-branschen tycks vara en av de 

större orsakerna till att mansdominansen reproduceras inom IT-branschen. Vilket stöds av 

Hearn (2002), Rutheford (2002), Hirdman (1988) samt av Höök (2001). En del av IT-

branschen har en mansdominans, som bygger på gamla kulturer, subkulturer, normsättande 

och att försvara socio-ekonomiska fördelar. Enligt Hearn (2002) är förklaringen till att 

homosocialiteten i organisationer finns, för att relationen mellan organisationskultur och män 

skapas om på nytt, vilket stämmer överens med intervjupersonernas berättelser om att män 

rekryterar män, för att samma kön med liknande värderingar och maskuliniteter är med och 

formar organisationskulturen igen. Vilket även kan förklaras av Luckmann och Berger 

(1966), att de objekt och symboler som individer lever i tillsammans med dess omgivning, 

blir till individens socialt konstruerade verklighet.  

 

Mansdominansen inom IT-branschen är större inom högre chefspositioner, där 83% av 

männen är chefer (SCB, 2018). Flera intervjupersoner berättar att manliga chefer ofta 

rekryterar nya manliga chefer, dels för att samma män har verkat tillsammans inom branschen 

under en längre tid, och därför rekryterar männen varandra. Andra intervjupersoner berättar 

att detta sker inom den så kallade kompiskulturen där männen har ett eget ”språk” med 

varandra. Studien visar att om manliga chefer fortsätter att rekrytera nya manliga chefer 

kommer IT-branschen ha svårt att bryta den mansdominans som råder. Eftersom att det är 

ledaren som kan förändra organisationers strukturer, kulturer och hierarkier, (Smith, 1997, 

Hofstede, 1980) blir detta ett chefsansvar att förändra dessa strukturer och hierarkier, för att 

IT-branschen skall utvecklas och nå konkurrenskraft. Vilket bör ske genom att minska 

könsuppdelningen och kvinnliga som manliga kompetenser lyfts fram. Studien visar att 

kvinnor inom IT-branschen söker högre chefspositioner, men att de trots bevisad kompetens 

inte blir befordrad till en del chefstjänster. Därför visar studien att kvinnor inte blir chefer för 

att de har en lägre kompetens, utan att det beror på att män rekryterar män och att män har en 

egen subkultur gentemot varandra där kompiskulturen gör att män rekryterar varandra. Vilket 

överensstämmer med vad Lamont (2009) fann, att män inom IT har skapat egna subkulturer 

som skapar en jargong av att kvinnor inte bör arbeta med IT, utan med administrativa 

uppgifter. Subkulturen i denna studie tyds vara att män inom IT ser andra män som mer 

passande till chefsroller, vilket överensstämmer med dels Abrahamson och Andersen (2000) 

förklaring av vad subkulturer frambringar, vilket är mindre grupper i organisationer som har 

liknande intressen och de kan få negativa effekter, såsom att individer skyddar varandra 

(Abrahamson och Andersen, 2000). Att män har mer liknande intressen än det andra könet 

samt att de kan påverka hur organisationer bör verka (Abrahamson och Andersen, 2000) 

förklarar varför män rekryterar män inom IT-branschen. Hearn (2002) menar att män 

rekryterar män för att det finns stereotypa bilder om vart kvinnor och män skall arbeta, och 

inom IT-branschen tyds det därför finnas olika uppfattningar bland könen vart kvinnor och 

män bör arbeta. Flera intervjupersoner berättar att de vill arbeta inom IT, men även utvecklas 

och nå högre chefspositioner inom branschen, en befattning som män tyds uppleva att kvinnor 

inte bör arbeta inom. För trots bevisad kompetens hos intervjupersonerna förekommer det att 

chefer ändrar kravprofiler vid rekryteringsprocesser, för att kravprofilen skall passa män 

bättre än en den kvinnliga sökande, vilket överensstämmer med vad Abrahamsson och 

Andersen (2000) säger om rekryteringar i organisationer, att vid nyrekryteringar rekryterar 
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chefer ofta in personer utifrån personlighet och inte kompetens, och män finner oftare likande 

intressen hos varandra (Abrahamsson och Andersen, 2000). Detta menar även 

homosocialiteten, att ledare väljer upp kriterier som är skapade ur det manliga perspektivet 

och därför rekryterar män andra män (Holgersson, 2003).  

 

Att mansdominansen är som den är inom IT-branschen gör att det blir svårt för kvinnor att 

inta ledarroller och därmed har kvinnor det svårt att påverka organisationskulturer samt vilka 

individer som skall vara med att forma organisationen. För likt både Smith (1997) och 

Hofstede (1980) säger är det ledaren som bestämmer vilken kultur, attityd och medarbetare 

som skall verka inom organisationen. Dessutom är det chefer och ledare som bestämmer 

kravprofiler vid rekryteringsprocesser. För att mansdominansen skall försvinna visar studien 

att IT-branschen behöver få in fler kvinnliga chefer in i branschen, för att det öppnar upp för 

att kvinnor aktivt kan vara med i arbetet vid rekryteringsprocesser, de kan vara med och 

forma branschen och förmedla att kompetens skall gå före personliga egenskaper vid 

rekryteringsprocesser. Analysen i studien om mansdominansen inom IT-branschen liknar 

McGees studie, där hon fann att kvinnor inom IT-branschen vid rekryteringar utsätts för 

diskriminering (McGee, 2018), för att ledare och chefer tror att män är mer skapade för 

chefskapet, en tro som reproduceras genom att det sker från generation till generation.  

 

En annan aspekt av varför mansdominansen finns inom IT-branschen är att det finns en 

organisationskultur såsom negativt rådande jargong och sexistiskt språkbruk, vilket delas av 

tidigare studier av McGee (2018) och Lamont (2009). Vilket är organisationskulturer som 

kvinnor inte attraheras av och det kan därför vara en annan anledning till att mansdominansen 

finns kvar, för att kvinnor inte attraheras in IT-branschen genom den rådande 

organisationskulturen. Studien visar att män rekryterar män och att mansdominansen därmed 

upprätthålls inom IT-branschen. Samtidigt som kvinnor inom branschen upplever olika 

utmaningar med att arbeta inom branschen, vilket studien visar sker genom de jargonger som 

skapas i de mansdominerade organisationerna som gör att män kan fortsätta upprätthålla sina 

socio-ekonomiska fördelar inom IT-branschen och därmed behålla homosocialiteten (Edley 

och Wetherell, 1995).  

 

Svårigheterna med att rekrytera kvinnor till IT-branschen  
Analysen visar att det finns flera svårigheter med att rekrytera in fler kvinnor till IT-

branschen. Svårigheter som skapas dels genom att vid marknadsföring och reklamsposter 

väljer organisationer inom IT att använda män på omslag, istället för att visa att kvinnor 

arbetar inom organisationerna. Att detta sker inom IT-branschen kan förklaras genom 

genusordningen som finns, där kvinnor är bihang till huvudattraktioner, samtidigt som män är 

de centrala i funktioner och sätter normer i organisationer (Connell och Pearse, 2015). Att 

synliggöra kvinnor i rekryteringsprocesser och vid marknadsföringssyften bör öka inom IT-

branschen, för att det kan vara en metod för att minska svårigheterna med att rekrytera in fler 

kvinnor. Om branschen valde att synliggöra kvinnor mer skulle det kunna leda till mer 

inkludering, vilket gör organisationer mer attraktiva (Rutheford, 2002). Därför är 

synliggörandet av kvinnor inom branschen en metod för att minska svårigheterna med att 

rekrytera in fler kvinnor till IT-branschen.  

 

En annan svårighet med att rekrytera in fler kvinnor till branschen är den nördbild som 

beskrivs. Bilden av att personer som arbetar inom branschen är en nördig man, samt att han är 

i medelåldern och vit. Att organisationer och branscher efterlevs med en viss bild stöds av att 

normer i organisationer skapas av män, där män är det dominerade inom IT-branschen, vilket 

gör att föreställningen om den heterogena gruppen skapas, där mannen är normativ, vilket gör 
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att denna föreställning reproduceras, vilket stöds av Regeringen (2018), Höök (2001) och 

Spencer (2016). Även Johansson och Abrahamsson (2018) menar att könsbestämda 

organisationer upprätthålls av normer och kulturer som gör att män fortsätter att representera 

branscher och organisationer. Att arbeta bort denna nördbild genom att skapa mer jämställda 

organisationer kan vara en lösning för att IT-branschen att kunna rekrytera in fler kvinnor.  

 

Svårigheten med att rekrytera in fler kvinnor tycks vara att färre kvinnor utbildas inom 

området av IT, på universitet och högskolor. För att lösa detta tycks branschen behöva arbeta 

mer för att attrahera fler unga kvinnor till att utbildas inom IT. Antalet kvinnor som söker till 

IT relaterade utbildningar är fler idag än tidigare, men det är en utveckling som tycks påverka 

hur jämställd IT-branschen är och kommer vara framöver. Studien visar att IT-branschen 

samarbetar till viss del med universitet och högskolor, för att rekrytera in fler tjejer i 

framtiden. Vilket syns med de trainee-program som flera intervjupersoner berättar om att 

deras organisationer genomför och erbjuder. Svårigheten i detta tycks vara att dels 

kommunicera bilden av vad branschen är, vilket intervjuperson 10 berättar. Men även att 

behålla tjejerna aktiva och intresserade i de trainee-program som en del IT-företag erbjuder. 

Som intervjuperson 15 berättar har de skapat mentorskapsprogram för tjejer med kvinnliga 

mentorer, men efter en tid väljer flera tjejer att avsluta sin medverkan i 

mentorskapsprogrammet. Därför visar studien att IT-branschen kan behöva arbeta mer med 

att samarbeta med högskolor och universitet, för att minska svårigheterna med att rekrytera in 

fler kvinnor in i branschen i framtiden.  

 

En avslutande svårighet med att rekrytera in fler kvinnor in i branschen tycks vara att 

ledningsgrupper och chefer inte ser frågan om att få in fler kvinnor som viktig och prioriterad. 

För att bedriva ett jämställdhetsarbete krävs det att en majoritet av ledare, chefer och anställda 

i en organisation tycker att arbetet är viktigt (Ackroyd och Thompson, 1999). Enligt flera 

intervjupersoner är det inte chefer och ledare som har drivit frågan om jämställdhet, utan att 

det är kvinnligt anställda som har gjort det (Ackroyd och Thompson, ibid.).  

 

Förutsättningarna för att rekrytera in kvinnor till IT-branschen  
Studien visar att förutsättningarna för att IT-branschen skall kunna rekrytera in fler kvinnor 

handlar ytterligare en gång om att synliggöra kvinnor i reklamposters, vid marknadsföring 

samt att fler kvinnor får vara med i ledningsgrupper. Att intervjupersonerna tror på att 

synliggöra fler av de kvinnor som redan arbetar inom branschen kan leda till att flera kvinnor 

rekryteras in. Detta överensstämmer med vad Rutheford (2001) säger, att genom att 

synliggöra båda könen likvärdigt kan organisationer bli mer inkluderande. Att skapa 

inkluderande organisationer, gör att fler kvinnor kan bli attraherad och intresserad av att 

arbeta inom IT-branschen, för att mer inkluderande organisationer är mer attraktiva att arbeta 

inom (Regeringen, 2018, Itot, 2018, Annabi och Lebovitz, 2016). Synliggörandet är ett arbete 

som IT-branschen tyds behöva göra internt i organisationer men även externt vid 

rekryteringar och marknadsföring av tjänster, produkter och varumärkesreklam. Ett 

synliggörande som en del intervjupersoner tycker borde ske även på universitet och 

högskolor, för att visa unga tjejer och kvinnor att det arbetar kvinnor inom branschen idag.  

 

En annan förutsättning som studien visar, för att branschen skall kunna rekrytera in fler 

kvinnor är att fler kvinnliga förebilder måste synliggöras, vilket stöds av 

branschorganisationen Itot (2019). Förebilder för att kvinnor som inte arbetar inom 

branschen, men kanske vill arbeta, ska kunna se upp till och veta att det finns andra kvinnor 

som gör karriär inom IT. En del av detta arbete, att ta fram förebilder tyds branschen redan 

göra, genom de mentorskapsprogram som en del intervjupersoner berättar om. Däremot har 
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branschen endast 17% kvinnor på högre chefs- och VD-positioner, en siffra som kan göra att 

kvinnor inom och utanför branschen kan finna det svårt att hitta flera olika kvinnliga 

förebilder inom den svenska IT-branschen.  

 

En sista förutsättning för att IT-branschen skall kunna få in fler kvinnor är att nyansera bilden 

av vad det innebär att arbeta inom IT-branschen och samtidigt arbeta bort den förlegade 

bilden av vad det innebär att arbeta inom branschen. Nyansering av befattningar, yrkestitlar 

och tydliggöra att branschen är en social bransch som inte kräver att personer måste vara ”en 

nörd” för att arbeta inom branschen. Detta nämner flera intervjupersoner behöver ske för att 

branschen skall kunna rekrytera in fler kvinnor, vilket stöds av Hearn (2002), som menar att 

ändra namn på yrkestitlar är ett sätt att nyansera bilden av olika befattningar och hierarkier i 

en organisation. Att nyansera IT-branschen är vad branschen tycks behöva göra, för att bryta 

gamla organisationskulturer, normer och uppfattningar av vad det innebär att arbeta inom IT-

branschen som kvinna, för att få in fler kvinnor in i branschen. Densamma gäller att se över 

kravprofiler och punktlistor vid rekryteringsprocesser. 

 

HR:s arbete för att få in fler kvinnor i IT-branschen  
De anställda som arbetar med HR- och personalfrågor inom IT-branschen har ett ansvar över 

att få in fler kvinnor i IT-branschen. Dels för att HR är funktioner i organisationer som är 

specialiserade på att skapa goda organisationskulturer som främjar de mänskliga relationerna 

(Lindmark och Önnevik, 2011). I studien finns en delad uppfattning om vilket arbete som HR 

gör för att få in fler kvinnor i branschen. En del intervjupersoner berättar att HR inte ingår i 

ledningsgrupper, vilket är en förutsättning för att jämställdhetsarbetet skall prioriteras. Att 

detta inte sker stöds av Höök (2001), som menar att ledningsgrupper inom manligt 

dominerade organisationer tror att de är kompletterade med alla kunskaper och olikheter, 

därför tror manligt dominerade grupper att de inte behöver andra individers synpunkter, av 

personer med annat kön (Höök, ibid.).  

 

Studien kan inte säga specifikt vilken roll HR har inom IT-branschen, men om chefer 

rekryterar nya medarbetare med hjälp av HR funktioner vid rekryteringsprocesser, kan detta 

skapa förutsättningar för att branschen skall kunna rekrytera in fler kvinnor, för att en ny part 

kommer in och påverkar. För att få in fler kvinnligt sökande till rekryteringsprocesser bör 

funktioner såsom HR arbeta för att förändra kravprofiler, befattningar samt ta bort 

kravprofiler som är i punktform och istället skapa kravprofiler i löpande text. För enligt flera 

intervjupersoner söker inte kvinnor lika ofta yrkestitlar som presenteras i punktform, där den 

sökande skall uppnå en lista av kriterier. Intervjupersonerna menar att kvinnor som inte 

uppnår samtliga punkter kommer inte söka tjänsten. Enligt flera intervjupersoner söker män 

befattningar trots att de inte uppfyller samtliga kriterier. Därför tyds HR behöva förändra sina 

platsannonser och arbeta med nya former av rekryteringsprocesser, där kriterier inte är i 

punktform. Enligt intervjupersonerna är detta en metod för att få in fler kvinnor in i IT-

branschen.  

 
Flera intervjupersoner berättar att det är svårare att nå chefspositioner som kvinna inom 

branschen. Eftersom att färre kvinnor inom branschen är på ledande positioner, därför visar 

studien att HR behöver se över IT-organisationers vertikala som interna könssegregering 

(Wahl, et al, 2011). Dels eftersom att män rekryterar män, vilket leder till att en del 

organisationer inom IT-branschen tyds ha en vertikal könssegregering (Wahl et.al, 2011).  

Studien visar att en del organisationer inom IT-branschen har HR funktioner som kan göra 

mer för att branschen skall rekrytera in fler kvinnor, för att skapa mer jämställda 

organisationer.  
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Slutord  

Följande studie har analyserat hur kvinnor inom IT-branschen upplever det att arbeta inom 

branschen, samt i vilken utsträckning branschen rekryterar kvinnor. Studien och analysen 

visar att IT-branschen bör arbeta med att förändra de negativa organisationskulturerna som 

synliggörs i studien. Studien visar att det finns kulturer som flera organisationer inom IT-

branschen har gemensamt, kulturer som skapas dels i grupper och subkulturer. Kulturer såsom 

machokultur och kompiskultur mellan män, vilket tycks leda till att män rekryterar andra 

män. Detta är kulturer som kvinnor inom IT-branschen upplever skapar exkludering i olika 

sammanhang. Exkludering och marginalisering är därför centralt i flera IT-organisationers 

organisationskulturer. Att branschen har följande organisationskulturer och kulturer kan 

förklaras av hur organisationer formas av normer som är skapade i samhället. Dessa normer 

som IT-branschen tycks präglas av gör att män kan reproducera deras socio-ekonomiska 

fördelar, vilket till viss del förklarar varför IT-branschen fortsatt är mansdominerad. Dessa 

fördelar och de kulturer som framträder i analysen kan göra att kvinnor inom IT-branschen 

utsätts för diskriminering och subtila kränkningar, som gör att branschen upplevs som 

exkluderande. Att män rekryterar män före kompetenta kvinnliga branschkollegor gör att det 

finns en antydan om att diskriminering sker i vissa fall inom branschen. Detta är utmaningar 

som studien har funnit, som gör att kvinnor kan uppleva branschen som exkluderande för 

kvinnor och därför kan det vara svårt att rekrytera in fler kvinnor. Studien visar att de kulturer 

och organisationskulturer som finns inom IT-branschen, är skapat och präglat av 

mansdominansen. 
 

Studien visar att flera intervjupersoner tror att ett framtida generationsskifte kommer att 

reducera den könsuppdelning som råder, och därmed kommer de negativa 

organisationskulturerna att försvinna. Att förlitas på att ett generationsskifte kommer att 

reducera könsuppdelningen och de negativa organisationskulturerna går inte att förlitas på, för 

att maktstrukturer och homosocialitet kan reproduceras genom att nya män kommer in och 

dominerar organisationer inom IT (Hearn, 2002). Därför visar studien att vid ett framtida 

generationsskifte krävs det att även kvinnor rekryteras in i branschen, för att öka chanserna 

till att de negativa organisationskulturerna och negativt rådande jargongerna reduceras. För att 

kunna förändra organisationskulturer krävs det att individer med annat kön och bakgrund 

kommer in i organisationer och en bransch som har lika många män som kvinnor skapar de 

bästa förutsättningarna för att kvinnor inom IT-branschen skall uppleva positiva 

organisationskulturer, där inkludering sker före exkludering samt att kvinnors kompetens tas 

på allvar och inte ifrågasätts. Vilket kan leda till att arbetet för att rekrytera in fler kvinnor blir 

lättare, för att det kan leda till att medarbetare rekryterar nya medarbetare utifrån den bästa 

kompetensen och inte personligheten. För vad studien visar är att kvinnors kompetens tas 

tillvara, men kvinnors kompetens ifrågasätts och tas inte på allvar, vilket antyder att IT-

branschen kan gå miste om gedigen kompetens.  

 

Studien visar att chefer bär ett ansvar i att förändra organisationers negativa jargonger, 

språkbruk och exkluderingsmetoder. Samtidigt som de också bär ansvaret i att vara 

nyanserade i sitt egna chefskap och rekrytera nya chefer och medarbetare utifrån kompetens 

och erfarenhet, inte personliga intressen. Denna masteruppsats visar på flertalet brister som 

IT-branschen har för att kunna rekrytera in fler kvinnor, men masteruppsatsen kan inte tala för 

hur de generella organisationskulturerna och kulturerna är inom IT-branschen, för detta skulle 

ett större urval krävas. Men 17 kvinnors upplevelser om IT-branschen har i denna 

masteruppsats gjort att framtida forskning kan utforska ämnet i hur IT-branschen bör arbeta 

för att rekrytera in fler kvinnor.  
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I ett sociologiskt perspektiv har författaren funnit det intressant att studera och analysera 

fenomenet om kvinnor inom IT-branschen. Med hjälp av sociologin kan analyser av 

organisationskulturer och kulturer inom organisationer ske (Giddens och Sutton, 2011). 

Sociologin hjälper oss förklara de samhällen som vi lever i, samtidigt som det också säger att 

individer och grupper är de som kan förändra samhällen (Giddens och Sutton, ibid.). Genom 

denna masteruppsats hoppas därför författaren att IT-branschen går mot en förändring i att 

skapa en mer jämställd bransch, för individer, organisationer och samhällen.  

 

Human Resource Management  

I ett HRM perspektiv är denna studie relevant till HRM, för att det kan hjälpa organisationer 

att förstå den könsuppdelning som råder, samtidigt som HRM i organisationer är med och 

bidrar till att skapa mer jämställda organisationer som reducerar negativa 

organisationskulturer. Studien visar att HR har en central roll i IT-branschen för att skapa mer 

heterogena grupper som har lika många kvinnor som män. Med HRM som vetenskap inom 

organisationer kan IT-branschen bli bättre på att synliggöra maktstrukturer, 

exkluderingsmetoder, sexuellt språkbruk och kulturer som denna studie visar är framträdande 

i en del mansdominerade grupper inom IT-branschen.  

 

Studien visar samtidigt att det finns förändringar om hur IT-branschen bör arbeta för att 

rekrytera in fler kvinnor, förändringar där HRM är relevant expert inom kunskapsområdet att 

skapa förändring. Förändringarna som HRM kan vara med och påverka är sådana såsom att 

synliggöra kvinnor mer inom branschen samt visa mer kvinnliga förebilder. En annan mer 

konkret förändring är att organisationer inom IT bör se över sina yrkestitlar, befattningar och 

benämningar, att män och kvinnor tilldelas likadana befattningar utifrån kompetens och 

erfarenhet. Organisationer samt HR inom IT borde analysera organisationers 

organisationsstrukturer samt mäta om kvinnor och män har likadana befattningar utifrån 

erfarenhet och kompetens. Studien visar att HR och organisationer bör bli mer kritiska mot 

sina egna hierarkier och organisationsstrukturer, för att se om de har intern- eller vertikal 

segregering inom organisationerna. Inom den nyansering som en del verksamma 

organisationer inom IT tyds behöva göra, ingår det i arbetet att bli bättre på att kommunicera 

och informera externt vad det innebär att arbeta inom IT samt att som arbetande inom IT 

behöver du inte vara en vit medelåldersman. En förlegad bild som studien visar att IT-

branschen bär på. IT-branschen tycks behöva arbeta med kommunikation som information 

externt till kvinnor ute i arbetslivet och till tjejer på högstadie- och gymnasieskolor, för att 

attrahera kvinnor in i IT-branschen.  

 

Följande studie har belyst vilka utmaningar och förändringar som IT-branschen har och bör 

göra för att rekrytera in fler kvinnor in i IT-branschen, utmaningar och förändringar som 

HRM kan vara med i arbetet att synliggöra och arbeta bort.  

 

Framtida forskning  

Hur kvinnor upplever att arbeta inom IT-branschen är en fråga som kvinnor bör besvara. 

Dessvärre tror författaren att resultatet av vad som krävs för att branschen skall kunna 

rekrytera in fler kvinnor, hade blivit annorlunda om män inom IT-branschen fick berätta vad 

dem tror att branschen behöver göra för att rekrytera in fler kvinnor. Därför, vid framtida 

forskning hade det varit intressant att intervjua män om hur de upplever branschen, 

mansdominansen och vad som krävs för att rekrytera in fler kvinnor in i branschen. Vilka 

kulturer som finns inom branschen kan ha fått et annat resultat om män fick berätta sin syn på 

kulturer inom branschen.  
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Samtliga intervjupersoners upplevelser är unika, men det hade varit intressant att studera hur 

kvinnor som har arbetat en längre tid inom branschen versus de kvinnor som är nya inom 

branschen, om dessa grupper upplever branschen olika, i form av kulturer och jargonger, samt 

om de har olika upplevelser om vad som tyds behöva ske för att rekrytera in fler kvinnor in i 

branschen.  

 

Studien har inte utfört några observationer, för framtida forskning hade det varit intressant att 

observera hur jargonger, attityder och normer träder fram inom IT-branschen, genom att 

besöka olika IT-organisationer i Sverige.   
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide  

 

Tema 1 – Bakgrund 

1. Namn 

2. År 

3. Yrkestitel (och de innebär vilka arbetsuppgifter?)  

3b) definiera vart i branschen du arbetar 

3c) Akademisk examen eller ej  

4. Antal år i branschen  

5. Familj?  

6. Hur har fördelning av föräldraledighet sett ut?  

7. Vad gjorde att du valde branschen från början?  

 

Tema 2: Erfarenheter av att arbeta inom IT som kvinna 

8. Hur var IT branschen då, till skillnad från nu?  

9. Hur upplevde du miljön på arbetsplatsen som ny medarbetare?  

7b) om du har arbetat inom branschen länge, vilka förändringar har du sett över tid?  

10. Upplevde du att din kompetens togs tillvara när du kom in som ny medarbetare?  

11. Upplever du att din arbetsgivare idag uppskattar din yrkeskompetens?  

12. Hur är det att arbeta med IT idag, som kvinna?  

 

Tema 3: Organisatorisk miljö inom IT 

13. Som ny inom din nuvarande arbetsplats, upplever du att du blev inkluderad in i 

arbetsgruppen? Ja, alltid. Jag har aldrig upplevt mig exkluderad.  

10 b) Hur kunde den inkluderingen te sig?  

14. Har du upplevt dig exkluderad i din nuvarande arbetsgrupp? Subtila saker  

11b) hur kunde den exkluderingen te sig?  

11 c) Har din AG bidragit till exkludering? (eller är det grupper eller individer i org. 

som har bidragit till detta?) 

15. Har du upplevt dig exkluderad i andra sammanhang kopplat till ditt arbete?  

12 b) i vilka sammanhang då?  

16. Kan du beskriva vilken jargong som finns på Er arbetsplats?  

 b) kan språkbruket ses som stötande för en del människor?  

c) Är språkbruket internt?  

17. Kan du beskriva språkbruket på Er arbetsplats?  

18. Upplever du att dina arbetsuppgifter och frågor tas på allvar? Absolut, min kompetens 

ifrågasätts inte.  

19. Hur ser relationen ut med kunder? Bra 

16 b) nationellt, internationellt 

 

Tema 3: Eventuella negativa aspekter av att arbeta inom IT branschen 

20. Varför valde du denna bransch?  

21. Har du upplevt dig trakasserad, kränkt eller mobbad på din arbetsplats?   

22. Särbehandling?  
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Tema 4: Eventuella positiva aspekter av att arbeta inom IT branschen  

17. Arbetar ni aktivt för att få in fler kvinnor in i branschen?  

18. Varför arbetar färre kvinnor inom IT tror du?  

19. Vilka positiva aspekter har ditt arbete idag?    

20. Vilka positiva aspekter kan det komma med att fler kvinnor kliver in i IT branschen? 

21. Vilka förändringar tror du bör ske inom IT, för att attrahera fler kvinnor in i 

branschen? 
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