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Abstrakt 

Kvinnors underrepresentation inom IT-branschen är ett fenomen som än idag verkar bestå, och detta 

kvarstår trots att fler kvinnor på senare år verkat få upp ögonen för branschen som ett intressant alternativ 

att bygga en karriär inom. Dock är det fortfarande få kvinnor på högre chefspositioner i jämförelse med 

hur många män som återfinns på dessa poster, och frågan är varför? Har kvinnor och män från början 

olika förutsättningar att göra karriär inom IT som gör det lättare för män att avancera, eller beror 

kvinnornas underrepresentation på chefsposter faktiskt på att det helt enkelt finns färre kvinnor inom 

branschen som helhet? Finns det verkligen ett glastak, eller är det kanske så att situationen som den ser ut 

ger felaktiga indikationer på ett glastak?  

I denna studie användes enkäter i kombination med dokument för att undersöka hur män och kvinnor som 

är verksamma inom IT-branschen ser på sin arbetssituation och sina möjligheter till avancemang, och om 

deras åsikter skilde sig åt. Det visade sig att både de manliga och kvinnliga respondenterna upplevde sin 

arbetssituation och sina chanser till att göra karriär ungefär lika. Dessutom såg de inte några större 

svårigheter med att kombinera ett familjeliv och arbetsliv, vilket avviker från resultat i många tidigare 

studier. Trots att vissa av kvinnorna, till skillnad från männen, rapporterade att de blivit negativt 

särbehandlade hade de ändå en positiv inställning till sin arbetssituation och sina karriärmöjligheter. Både 

de kvinnliga och manliga respondenterna poängterade också vikten av ett eget driv och engagemang i 

kombination med kompetens och hur detta var absolut viktigast för att kunna avancera. Slutsatser som 

kan dras av detta är att det snarare är en felaktig bild av IT-branschen som på olika sätt förstärks i 

exempelvis medier och i utbildningar, som bidrar till att skenet av ett glastak finns. Kvinnor som är 

verksamma inom området uppfattar inte detta som ett problem och vi ifrågasätter huruvida glastaket 

verkligen existerar. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Kvinnor fortsätter att vara underrepresenterade i IT-branschen, och många studier och 

undersökningar har gjorts för att försöka förklara varför detta fenomen består. 80 procent av dem 

som är verksamma inom IT är män. Även på utbildningsnivå är antalet kvinnliga studenter få i 

jämförelse med antalet män. Däremot är antalet kvinnor betydligt fler inom yrkeskategorier som 

vård och administration (SCB, 2010). Ansatser till att förklara varför kvinnor generellt sett inte 

söker sig till IT-branschen, men även andra mansdominerade branscher är många. Några 

anledningar som identifierats är att färre kvinnor väljer att studera och utbilda sig inom IT 

eftersom uppfattningen om branschen och dess arbetsuppgifter är otydliga och oattraktiva (von 

Hellens et al., 2001). Att familjelivet under långa perioder kräver större engagemang och tid och 

att kvinnor som är föräldrar helt enkelt inte har tid att bygga en karriär (Teague, 2002). Olika 

påverkan under uppväxten från föräldrar och förebilder samt influenser från lärare under 

utbildningstiden har också tagits upp som potentiella förklaringar till varför det finns så få 

kvinnor inom IT-branschen (Lemons & Parzinger, 2001; von Hellens et al., 2001). Att det från 

början finns ett begränsat urval av kvinnor som väljer IT-inriktade utbildningar kan också bidra 

till att så få kvinnor finns på högre positioner inom IT-företag. Representationen av kvinnor på 

ledningsnivå är låg, endast 7,6 procent, vilket är de lägsta siffrorna för kvinnliga företagsledare 

(Jerräng, 2012). Kan detta vara en indikation på att det finns ett glastak?   

Kvinnor som är verksamma inom IT byter oftare jobb än kvinnor inom andra branscher. På 

grund av det låga antalet kvinnor blir de som finns desto mer attraktiva för arbetsgivaren, och 

kan på så sätt vinna fördelar gentemot sina manliga motsvarigheter (Wahl, 2003). Yngre kvinnor 

byter jobb för att göra karriär medan äldre kvinnor byter jobb för att komma närmre hemmet och 

familjen (Guzmán, 2012a). Endast 30 procent av de svenska kvinnorna i åldrarna 25-35 år väljer 

att tacka ja till en ledande befattning medan denna siffra för män är 50 procent. Emellertid sker 

det en förändring i hur ledarskap skildras, från att peka med hela handen till att hålla en dialog. 

IT-branschen är den mest föränderliga branschen och därför är det extra viktigt att hålla sig a 

jour, samt är kraven för öppenhet och feedback högre (Guzmán, 2012b).  

Glastak beskrivs som ett fenomen som uppstår inom samhället när en minoritetsgrupp inte 

uppnår samma status som majoriteten. Fenomenet påverkar exempelvis kvinnor som minoritet 

inom företag och kommer alltså att verka som en osynlig barriär för avancemang till högre 

positioner (The Federal Glass Ceiling Commission, 1995). Det finns studier som ställt sig 

frågande till om ett glastak verkligen existerar inom IT-branschen (Tai & Sims, 2005) eller om 

det snarare handlar om det faktum att kvinnor mer eller mindre medvetet väljer bort denna 
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mansdominerade värld som kan te sig svår och krävande att arbeta i (von Hellens et al., 2001). 

Andra frågar sig om det kan vara så att kvinnor helt enkelt har andra intresseområden än män 

och på så sätt dras till andra typer av branscher (Teague, 2002). Det finns studier som visar på att 

kvinnor inte upplever att det finns ett glastak inom IT (Tai & Sims, 2005), men det finns även 

studier som indikerar att denna osynliga barriär finns och att kvinnor är medvetna om den 

(Jackson, 2001; Elacqua et al, 2009).  

De flesta befintliga studier är dock gjorda utomlands, och resultaten från dessa kan möjligtvis 

inte appliceras på organisationer i Sverige, som ett av världens mest jämställda länder 

(Hausmann et al., 2011). Skandinavien kännetecknas av värderingar där alla är jämställda och 

behandlas lika. Fenomenen jantelagen och “lagom” är något som är unikt för Sverige och andra 

skandinaviska länder och man ska inte framhäva sig mer än någon annan. Makten är ofta 

decentraliserad och besluten tas nära individen och i samförstånd med de som är berörda. Inom 

många svenska organisationer förväntas chefer konsultera sina anställda innan beslut tas, och 

stor vikt läggs vid deras åsikter. Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare är beroende av 

ett ömsesidigt utbyte av tjänster och stort fokus läggs på meriter. För svensken är den närmsta 

familjen och det egna välbefinnandet essentiellt och runt individen byggs lösa kontaktnät upp. 

Detta till skillnad från exempelvis vissa latinamerikanska kulturer, där det runt individen byggs 

upp ett starkare sammanhängande nät av sociala relationer som fungerar som en utökad familj, 

och individen identifierar sig med denna sociala grupp. Den svenska kulturen präglas också av 

att ha balans i livet, mellan arbete och fritid. (Hofstede, 1980) 

Det finns flera forskningsstudier som indikerar att genus utvecklas på ett tidigt stadium i en 

individs liv (Chodorow, 1999; Gilligan, 2001), och att detta kan vara en bidragande orsak till 

varför män och kvinnor traditionellt sett dras till olika typer av yrken och branscher. Nationella 

värderingar och normer kan påverka i vilken riktning de olika rollerna utvecklas och vilka 

karaktärsdrag de sedan kommer att innefatta och inte innefatta. Något som stärker denna 

uppfattning är att underrepresentationen av kvinnor inom IT-branschen inte förekommer i lika 

stor utsträckning i vissa länder som exempelvis Malaysia (Lagesen, 2008). Det finns alltså 

indikationer som visar på att nationella värderingar har inverkan på uppfattningen av IT som 

område och därmed också kommer att påverka vilka som intresserar sig av och väljer att arbeta 

inom IT (von Hellens et al., 2001; Teague, 2002). I Malaysia anses IT-branschen vara väl 

anpassad till kvinnor, och således inte maskulin (Lagesen, 2008). Med andra ord ger detta 

indikationer om att en individs uppfattning och upplevelse om något påverkas delvis av sociala 

faktorer. Därmed kan även bilden av olika stereotyper påverkas och på så sätt också vilka 

karaktärsdrag som kommer att förknippas med en specifik stereotyp. 
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1.2 Problemformulering, syfte och avgränsning  

Kvinnor inom IT-branschen är underrepresenterade men trots detta tycks kvinnor ibland ha ett 

försprång i förhållande till sina manliga motsvarigheter vid rekrytering just på grund av sitt kön. 

I en studie av Simpson och Altman (2000) pekade resultaten på att kvinnor generellt har ett 

försprång tidigt i sin karriär jämfört med sina manliga motsvarigheter. Många företag väljer i 

dagsläget att kvotera in kvinnor och många större företag har specialutformade initiativ just för 

att rekrytera och knyta kontakter med kvinnor i IT-branschen. Microsoft utnämner till exempel 

årets IT-tjej (Microsoft, 2012) och även stora konsultfirmor som Capgemini (Capgemini, 2012), 

Sogeti (Sogeti, 2012) och Accenture (Accenture, 2012) har formella nätverk inom organisationen 

just för kvinnor. Även fristående organisationer, exempelvis Dataföreningen, har nätverk 

speciellt utformade för kvinnor (Dataföreningen, 2012). Dessa formella nätverk tycks inte finnas 

för män. Många av organisationerna håller också i studentevent för kvinnor i början av karriären 

samt under studietiden, och inte heller här finns en motsvarighet för manliga studenter. Trots 

dessa initiativ söker sig få kvinnor till IT-relaterade yrken, och högre upp i företagshierarkierna 

förekommer färre kvinnor på beslutande positioner. Kan denna avsaknad av kvinnor bero på att 

det finns ett glastak, eller är det så att det knappa antalet kvinnor i toppen ger skenet av ett 

glastak? Hur är det egentligen att som kvinna göra karriär inom IT och vilka möjligheter finns 

det? 

Vår forskningsfråga lyder alltså som följer; 

 Finns det ett glastak inom IT? 

Vårt syfte med denna studie är att identifiera hur olika faktorer kan påverka karriärutveckling 

olika för kvinnor och män och om förutsättningarna för karriärutveckling skiljer sig åt. Vi vill 

studera om och hur anställda, både män och kvinnor som arbetar inom den svenska IT-

branschen, upplever sin arbetssituation, sina karriärmöjligheter och hinder. Vår studie riktar sig 

till individer som är verksamma inom IT i Sverige. 

I dagens samhälle är det inte självklart att det är kvinnan som tar på sig huvudansvaret för familj 

och barn som det tidigare har varit. Det blir istället allt vanligare att paret delar ansvaret för barn 

och familj, och män måste idag ta ut åtminstone en viss del av sin föräldraledighet 

(Försäkringskassan, 2011). Detta kommer vi dock inte att ta upp som en större del i vår 

litteraturgenomgång, då vi vill studera karriären skild från exempelvis praktiska aspekter som att 

den som tjänar mest också arbetar mest, och på så sätt har det lättare i sin karriärutveckling. 

Detta kan vara ett känsligt område som är svårt att fånga och mäta, och därför kommer vi inte att 

undersöka denna aspekt djupare.  
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2 Litteraturgenomgång  

Vårt teoretiska ramverk kommer vi att basera på tidigare studier som berört faktorer för 

avancemang inom företag. Vi kommer dessutom att titta närmare på studier som gjorts kring 

fenomenet glastaket inom IT. För att få en förståelse för skillnader mellan män och kvinnor 

generellt har vi även valt att studera hur genus formas och vilka egenskaper som kan anses vara 

manliga respektive kvinnliga. Genus är ett begrepp inom samhällsvetenskapen och humaniora 

som används för den sociala process som tillskriver såväl människor som institutioner 

könsegenskaper, så som kvinnligt, feminint eller manligt, maskulint. Termen används också för 

de uppfattningar och normer som finns kring de olika könen (Nationalencyklopedin, 2012a). Vi 

har valt att använda begreppet kön när vi syftar till de fysiska skillnaderna, alltså man och 

kvinna. I vår mening, kommer individen beroende på sitt kön att tillskrivas antingen ett manligt 

eller kvinnligt genus. Vi kommer också att studera hur perceptionen av kvinnligt och manligt och 

hur stereotyper på arbetsplatser kan påverka miljön inom IT-branschen.  

Som en referensram kommer vi att titta närmare på andra branscher som traditionellt sett är 

dominerade av män eller kvinnor, för att på så sätt belysa vad som eventuellt kan vara unika 

faktorer inom IT-området, samt vilka perspektiv som kan vara viktiga att beakta när det kommer 

till branscher som domineras av det ena eller andra könet. 

Elacqua et al. (2009) fann att upplevelsen av barriärer för avancemang delvis kan förklaras 

genom interpersonella (eng. interpersonal) faktorer som innefattade mentorskap, vänner i 

beslutande positioner samt så kallade old boys’ networks (informella grupperingar bestående av 

seniora män). Författarna fann även att situationella (eng. situational) faktorer kan påverka 

upplevelsen av avancemang, vilka var exempelvis huruvida företaget hade objektiva 

rekryteringsprocesser, samt hur många kvinnor som officiellt fanns med i företagets 

befordringsprocesser. Dessa faktorer kan i sin tur leda till att individen upplever att han eller hon 

behandlas olika i jämförelse med andra individer, och kan i längden bidra till en ökad perception 

av barriärer och glastak. Exempelvis var informella sociala nätverk något som kunde påverka hur 

anställda upplevde sina karriärmöjligheter. Även Lyness och Thompson (2000) fann faktorer 

som kan placeras in i dessa två kategorier. De undersökte hur män och kvinnor rör sig uppåt på 

karriärstegen, och vilka faktorer männen och kvinnorna upplevde som underlättade för, 

respektive hindrade dem i sina karriärer. Resultat från studien av Appelbaum et al. (2011) 

indikerade också olika faktorer som återfinns hos bägge ovan nämnda undersökningar.  
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Figur 2.1 Strukturell modell av faktorer som påverkar upplevelsen av glastak (Elacqua et al., 2009) 

Vi kommer i vår studie att ha modellen av Elacqua et al. (2009) som grund när vi bygger vårt 

teoretiska ramverk och placera in faktorer från litteraturen i de olika kategorierna. Vi valde 

denna modell eftersom den innefattar upplevelsen av annorlunda behandling i jämförelse med 

det andra könet, som i förlängning kan bidra till en upplevelse av ett glastak. Vi kommer även att 

diskutera hur modellen kan modifieras och kompletteras med ytterligare element från annan 

forskning (t.ex. Lyness & Thompson, 2000; von Hellens et al., 2001; Appelbaum et al., 2011). 

Elacqua et al. (2009) placerade in mentorskap, att ha vänner i beslutsfattande positioner samt 

huruvida den anställde har tillgång till så kallade old boys’ networks i kategorin interpersonella 

faktorer, och rekryterings- och befordringsprocesser i kategorin situationella faktorer. Vi 

kommer att ha detta som utgångspunkt för att slutligen komma fram till vår egen 

undersökningsmodell. 

2.1 Individuella faktorer 

Nedan kommer vi att redogöra för de eventuella faktorer som kan påverka hur en individs karriär 

ser ut. Vi har valt att benämna denna rubrik som Individuella faktorer, detta eftersom det berör 

faktorer som individen själv besitter. Ett exempel på detta är individens kön och hur dennes 

genus har formats genom uppväxt. En annan faktor är också individens ålder, samt prioritering 

av privatliv.  
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2.1.1 Manligt och kvinnligt 

Den första relationen ett barn upplever är relationen till sin moder, objektrelationsteorin av 

Chodorow (1999) beskriver förhållandet mellan mor och dotter som viktigt för att förstå 

kvinnors självuppfattning. Dottern identifierar sig med modern, och genom den relationen lär sig 

dottern av modern hur hon ska vara. Flickan blir således präglad av en relation. Pojken försöker 

däremot separera sig från modern och gör alltså allt för inte bli som hon. Sonens identifikation 

blir på så sätt mer positionell eftersom fadern inte är närvarande på samma sätt. Pojken måste 

föreställa sig sin maskulina identitet, detta blir således allt som inte är kvinnligt, allt som inte är 

som modern. Män blir på så sätt till skillnad från kvinnor präglade av separation. Män förväntas 

därför att prestera och vara självständiga medan kvinnor förväntas vara vårdande och ta ansvar 

för andra. Eftersom kvinnan är präglad av en relation och mannen är präglad av separation, kan 

detta förklara varför kvinnor kan få problem med självständighet, självförtroende och 

utvecklande av den egna personligheten (Chodorow, 1999). 

Sörensen (1984) menar att pojkar och flickor växer upp i en miljö där den kvinnliga kulturen 

formas men pojkar väljer att lämna denna kultur medan flickor endast temporärt lämnar den. 

Även om både män och kvinnor växer upp i samma miljö blir de behandlade olika. Pojkar lär sig 

från tidig ålder att ansluta sig till andra män och stödja dem, men de måste också kämpa mot 

andra män för att inte bli sedda som kvinnor eller mindre starka män. Pojkar anpassar således sig 

till den manliga kulturen och gömmer sina svaga sidor. I kampen om överlevnad lär sig männen 

att alla kan bli utbytta.  

Denna tidiga prägling om vad som är kvinnligt, alltså relation och närhet, kan också ses i 

skillnader mellan pojkars och flickors sätt att leka. Pojkar leker ofta i större grupper och deras 

lekar är individuella tävlingslekar medan flickorna leker i mindre, förtroligare grupper. När 

flickor leker tävlingsinriktade lekar är inte framgång beroende av någon annans förlust. I leken 

verkar flickorna inte vilja framhäva sin kompetens på någon annans bekostnad. Detta eftersom 

det kan leda till att de förlorar sin sociala kvinnlighet eftersom individuella framgångar och 

prestationer strider mot kvinnlighet. Detta förstärks också till viss del av omvärldens uppfattning. 

I patriarkatet är prestationer högt värderade varför kvinnans position försvagas ännu mer i 

samhället (Gilligan, 2001). Pojkar tar mer tid av lärarnas uppmärksamhet jämfört med flickorna. 

Dock syns en trend som bryter mot detta, flickor har i allt större grad tagit en mer dominerande 

plats i skolbänkarna (SOU 2005:66).  

Dessa olika studier ser genus som något som formas under uppväxten och påverkas av olika 

faktorer i individens omgivning. Denna sociala påverkan av vad som är manligt respektive 

kvinnligt och hur samspelet mellan individer av olika kön traditionellt ser ut kan möjligtvis alltså 

återspeglas i hur män och kvinnor interagerar på arbetsplatser och i andra sammanhang, vilket 

således kan påverka hur deras karriärer skiljer sig åt. 
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2.1.2 Tidsaspekter  

Eftersom IT-branschen fortfarande kan anses som ung kan det vara så att den är inte präglad av 

det ålderdomliga synsättet av kvinnan som underordnad, vilket kan förekomma inom 

näringsgrenar som funnits under en längre tid (Tai & Sims, 2005). Appelbaum et al. (2011) fann 

dock att ju äldre kvinnorna blev desto färre blev antalet kvinnliga anställda, och det tycktes 

finnas en gräns vid 40 år. Detta tolkades som att glastaket också påverkas av kvinnans ålder. Det 

framgick också att majoriteten av kvinnorna var gifta och 80 procent av dem hade också barn. 

Av de kvinnor, som hade barn och var gifta, var 60 procent över 40 år och på så sätt kan vi 

härleda att barn och äktenskap kan påverka underrepresentationen av kvinnor inom IT över 40 år 

negativt. Kvinnor som var gifta och hade barn upplever dessutom högre stress än de kvinnor som 

var singlar (även Liu & Wilson, 2001).  

Liknande resultat återfinns också i en studie av Simpson och Altman (2000) där de fann att 

kvinnor under 35 år faktiskt har ett försprång i sina karriärer jämfört med män i samma ålder, 

men att kvinnor över 35 år snarare upplever fler hinder än möjligheter för sitt avancemang. 

Dessa fenomen återkommer i studien av Teague (2002) där resultaten visade att yngre kvinnor 

har en större tendens än äldre att tycka om och trivas bra med sina manliga kollegor. Detta kan 

ha en rad olika förklaringar exempelvis att yngre män i större utsträckning ser kvinnor som 

jämlika. Det kan också vara så att företeelsen är vanligare i de övre, mer seniora positionerna 

inom företag. Ytterligare en tolkning kan vara att det tar längre tid för kvinnor att inse att de 

faktiskt är behandlade annorlunda än män, eller och i kombination med att mäns attityd mot 

kvinnor i branschen förändras ju äldre och mer seniora de blir. Med andra ord kan det diskuteras 

om ålder och generationsfrågor har en inverkan på kvinnors underrepresentation. 

2.1.3 Balans mellan arbetsliv och privatliv 

Kvinnorna i Tai och Sims studie (2005) visade sig ha en större vilja att ha mer fritid och/eller att 

vilja bilda familj. De var heller inte lika intresserade av avancemang som sina manliga kollegor. 

Appelbaum et al. (2011) fann att de kvinnor som var gifta och hade barn upplevde stress och 

svårigheter att kombinera en karriär inom IT med familjelivet. Att inte avancera var ett aktivt val 

de gjorde för att kunna fokusera mer på barnen. Eftersom det dessutom sällan fanns initiativ hos 

företagen de arbetade på att underlätta en kombination av karriär och familj valde de helt enkelt 

att familjen var viktigare att lägga tid på. Vidare fann även Krafft (2007) att majoriteten män och 

kvinnor hade valt att lägga mer ork på privatliv och fritid om de tvingats välja mellan det och 

jobbet.  

Tyrkkö (2001) hävdar att fokus på samspelet mellan arbetet och fritiden har förändrats med 

tiden, och att det med hjälp av flextid och rätt till föräldraledighet har skett en förändring. 

Familjesituationen har förändrats, föräldraskap väljs, planeras och kombineras med karriär. Detta 

betyder att föräldraskapet delas mellan parterna och i vissa fall är det fler än två inblandade, en 
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del yngre män tänker också att de kommer ha ett större ansvar för sina barn än vad deras fäder 

haft (Björnberg, 1992). Antalet män som tar ut dagar med föräldrapenning har ökat från 7 

procent år 1990 till 23 procent år 2010 (Försäkringskassan, 2011). Föräldraförsäkringen har 

bidragit till att kvinnor stannar kvar på arbetsmarknaden eftersom den avhjälper kravet att välja 

mellan moderskap och karriär, även männens föräldraledighet har ökat (Tyrkkö, 2001).  En 

önskan att bli chef och få ansvar har under de senaste åren minskat för män vilket kan tänkas 

bero på de specialistyrken som uppkommit. En större önskan om fritid och mer tid för familjeliv 

var några av anledningarna till att män inte ville ta en chefsposition. Män som har familj visade 

minskade karriärambitioner och en ökad orientering mot familjelivet och andra livsområden 

(Nilsson, 1992). Indikationer finns alltså på att både män och kvinnor i det moderna samhället 

väljer fritid framför jobb om de måste prioritera mellan de två, och strävar efter att uppnå en 

balans. 

2.1.4 Bemötandet av karriärkvinnan 

Kvinnor som vill göra karriär upplevde till större del diskriminering än kvinnor som inte vill 

göra karriär. Det finns två anledningar till detta; för det första är kvinnor som vill göra karriär 

mer medvetna och således uppmärksammar diskrimineringen; den andra är att motståndet, 

diskrimineringen, inte blir synlig förrän kvinnan vill göra karriär, alltså när hon blir ett hot. Wahl 

(2003) fann att 98 procent av kvinnorna som deltog upplevt någon form av skillnader i 

behandling på grund av sitt kön i arbetet. Analysen visade dock på att diskriminering kan bottna i 

andra orsaker än kön, men att kön blir den orsaken kvinnorna skyller på eftersom begreppet 

“könsdiskriminering” finns. Det kan således bli svårt att ställa sig könsneutral till diskriminering. 

Att bli behandlad annorlunda som kvinna är något som anses vara “normalt”. Exempelvis fann 

Wentling och Thomas (2009) att kvinnor upplevde att de var tvungna att arbeta hårdare än sina 

manliga kollegor för att bli accepterade och respekterade inom sin yrkesroll för att på så sätt få 

möjligheter att avancera.  

Kvinnorna i Wahls (2003) studie uppmärksammar dock att det finns positiv särbehandling. Av 

studien var det 57 procent av kvinnorna som sa att de har blivit behandlade annorlunda i positiv 

bemärkelse på grund av sitt kön, varav de flesta beskrev det i form av att de fått mer 

uppmärksamhet. Att vara kvinna i en mansdominerad miljö ökar synligheten, kvinnorna märks 

och syns på grund av det låga antalet. Uppmärksamheten kan riktas till det kvinnan jobbar med 

och bidrar till att män lyssnar på vad kvinnan har att säga, och hon blir ihågkommen (Wahl, 

2003; Kanter, 1993). 
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2.1.5 Sammanfattning 

Baserat på studier bland annat av Chodorow (1999) kan genus ses som något som formas från 

födseln och sedan fortsätter att utvecklas under mäns och kvinnors uppväxt. Flickor och pojkar 

leker olika redan i tidig ålder, där pojkar är mer tävlingsinriktade och självständiga medan 

flickor formar nära sociala relationer och där leken mer går ut på att framhäva sig själv i större 

utsträckning. Uppväxtförhållanden kan alltså ha en inverkan på hur män och kvinnor även senare 

i livet interagerar med andra individer och på så sätt bidra till hur kvinnor och män ser på sina 

karriärer.  

Vidare kan ålder påverka kvinnors och mäns karriärutveckling dels beroende på ålderdomliga 

synsätt men också beroende på de följdeffekter som kan komma med åldern, så som att chansen 

att en individ har barn ökar, och med detta följer också en högre stressnivå och en känsla av att 

inte hinna med. Att kombinera karriär och familjeliv upplevs alltså av somliga som svårt. Teague 

(2002) fann även att yngre kvinnor ser mer positivt på sin arbetssituation i en mansdominerad 

miljö i jämförelse med sina äldre, mer seniora kvinnliga kollegor. Det kan alltså vara så att yngre 

kvinnor möts av färre hinder.  

Att ha viljan att röra sig uppåt på karriärstegen har också visat sig ha betydelse för både ökade 

hinder och möjligheter. Vissa kvinnor har beskrivit att de möttes av hinder först när de visade 

viljan att avancera, medan andra menar att de inte stött på några hinder utan snarare möjligheter. 

Att vara kvinna inom en mansdominerad bransch kan leda till en ökad synlighet och 

uppmärksamhet, vilket i sin tur kan bidra till hur och varför kvinnor avancerar. Å andra sidan 

rapporterar andra kvinnor att de mötts av hinder när de ville avancera, för det var först då de sågs 

som ett hot. 

Från detta avsnitt kan alltså identifieras att individuella faktorer som genus, ålder samt vilja till 

avancemang kan leda till hur kvinnor och män ser på sina karriärmöjligheter. 

2.2 Organisatoriska faktorer 

Nedan kommer vi att redogöra för de faktorer som är konstruerade av organisatoriska processer. 

Att det finns en tydlig och välstrukturerad plan för hur karriärutvecklingen för anställda ska se ut, 

är ett exempel på detta, samt den struktur som råder inom organisationen. Vi har även valt att 

under detta stycke ta upp mentorskap, vilket kan förknippas/förväxlas med nätverk men till 

skillnad från informella nätverk som behandlas i nästkommande kapitel Sociala faktorer, är 

mentorskap eller mentorsprogram något som företaget aktivt tagit beslut om.  
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2.2.1 Organisationsstruktur 

Billing och Alvesson (1989) undersökte tre organisationer lokaliserade i Danmark, och de kom 

fram till att organisatoriska faktorer kan ha inverkan på antalet kvinnliga chefer. Dessa faktorer 

kallade de för objektiva yttre faktorer, alltså faktorer som individen inte själv kan påverka. Deras 

resultat indikerade att organisationer som har en plattare struktur och präglas av demokrati har 

också ett ungefär lika stort antal kvinnliga chefer som manliga, i jämförelse med organisationer 

som var mer hierarkiska och konservativa där antalet kvinnliga chefer var nästintill noll (Billing 

& Alvesson, 1989). Faktorer som kan påverka hur individen upplever sin arbetssituation kan 

vara bestämda av företagsidentitet, arbetsvillkor och sociala relationer (Alvesson, 2000).  

Tai och Sims (2005) undersökte hur kvinnor upplever glastaket inom sju stycken 

högteknologiska organisationer och enligt författarna kan organisationsstruktur ha en inverkan på 

hur kvinnor upplever att det finns barriärer som hindrar dem att nå chefspositioner, alltså en 

perception av ett glastak (Billing & Alvesson, 1989, Tai & Sims, 2005). Kvinnorna som deltog i 

studien upplevde inte att det fanns ett glastak inom de högteknologiska organisationer som 

undersöktes, vilket enligt Tai och Sims (2005) kan bero på att den högteknologiska 

näringsgrenen är så pass ung att de flesta företag är uppbyggda enligt en modernare och plattare 

organisationsstruktur.  

2.2.2 Anställnings- och befordringsprocesser 

Evaluation bias (värderingsbias) är benägenheten att värdera en individs egenskaper positivt om 

denne tillhör stereotypen för branschen. På så sätt anställs fler män i en bransch där mannen är 

normen, vilket negativt påverkar möjligheterna för kvinnor att ta plats (Nelson, 2004). Antalet 

kvinnliga chefer påverkas negativt om normen för en organisation är manlig, och en organisation 

som var sett som typiskt kvinnlig hade ett högre antal kvinnliga chefer i jämförelse (Billing & 

Alvesson, 1989). Denna snedvridning påverkar inte bara anställningshastigheten utan även vem 

som får vara kvar och avancemang (Nelson, 2004). Organisationer som traditionellt sett är 

präglade av ett manligt ideal, påverkar antalet kvinnliga chefer negativt medan organisationer 

som präglades ett kvinnligt ideal hade större antal kvinnliga chefer (Billing & Alvesson, 1989). 

Att det i dagsläget finns fler män än kvinnor på ledande befattningar grundar sig i argument om 

att kvinnor och män i botten är olika varför de borde göra olika saker. Många försöker identifiera 

kvinnors typiska beteendedrag i jämförelse med mäns och har kommit fram till att kvinnor är; 

mjukare, naturligare, spontanare, smidigare, personligare, gladare, mer diplomatiska, inte så 

allvarliga samt prestigelösa. Dessa drag är efterfrågade inom organisationer och ledarskap men 

kvinnan lyckas ändå inte slå igenom på chefsposter utan det blir män med sådana “kvinnliga” 

egenskaper som anställs (Wahl, 2003). Eftersom de borde göra olika saker och det i nuläget är 

fler män på högre poster leder resonemanget till att män är bäst lämpade för dessa. Detta 

eftersom det tros krävas typiska manliga egenskaper för att kunna leda och styra (Wahl, 2003). 
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Kvinnor beskrivs alltså som bristfälliga i den bemärkelsen att de saknar viktiga manliga 

egenskaper för att kunna styra en organisation. Kvinnor bedöms således inte på sina 

kompetenser, kvalifikationer, erfarenheter och sina livsvillkor, utan endast på sitt kön och 

egenskaper som uppfattas tillhöra det kvinnliga könet, genuset och stereotypen (Wahl, 2003). I 

samhällets organisationer är det endast kvinnor som socialt agerar som män som har tillträde till 

maktpositioner (Sörensen, 1984). Att agera som en man är något som kvinnorna anser att de 

behöver göra för att bli befordrade (Appelbaum et al., 2011).  

Elacqua et al. (2009) identifierade även ett antal så kallade situationella faktorer som möjligen 

kan påverka upplevelsen av ett glastak. Dessa var framförallt hur anställningsprocesser gick till, 

och objektiviteten i dem, samt hur många kvinnor som allvarligt varit påtänkta till högre 

arbetspositioner inom företaget. Tidigare resultat har kommit fram till att kvinnor som blir 

befordrade och rör sig uppåt i organisationen ofta har presterat mycket högt innan avancemanget, 

och dessutom även högre än vad många män i samma situation gjort (Lyness & Heilman, 2006). 

Detta tyder på att kvinnor generellt måste prestera högre än män för att ges möjligheten att 

avancera. Det finns dock även faktorer som kan påverka befordran, men som inte är baserat på 

prestation, utan istället på exempelvis kompetens. Om företaget har en väl utarbetad objektiv 

modell för avancemang inom organisationen, som antingen är baserad på prestation och/eller 

kompetens är sannolikheten mindre att anställda upplever att det finns ett glastak (Elacqua et al., 

2009). 

Om det finns kvinnor på högt uppsatta positioner inom företaget kommer detta att påverka hur 

andra kvinnor inom organisationen ser på sina karriärmöjligheter. Om kvinnorna som redan 

arbetar i ledningspositioner dessutom ges möjligheter att vidareutveckla sin kompetens kommer 

detta att få andra kvinnor i organisationen att se mer positivt på sina chanser för avancemang. 

Ibland har det visat sig att kvinnor upplever att de inte får samma möjligheter som sina manliga 

kollegor när det kommer till frågor om personlig arbetsutveckling (Elacqua et al., 2009).  

2.2.3 Mentorskap 

För att avhjälpa den osynliga barriären efterfrågades i Teagues studie (2002) fler kvinnliga 

kollegor och mentorer. Mentorskap anses vara en faktor som sett ur ett individuellt perspektiv 

kan leda till avancemang. Enligt Elacqua et al. (2009) är mentorskap att chefer agerar mer som 

mentorer än som chefer, och stöttar och hjälper de anställda. Jackson (2001) menar däremot att 

mentorskap går ut på formella initiativ från företaget där anställda får en personlig mentor, som 

då inte behöver vara chef. Tidigare studier har visat på att mentorskap från chefer och ledare gör 

att den anställde i större utsträckning inte känner att individer behandlas olika, och har även en 

uppfattning om att vara mer delaktig i organisationen som helhet (Elacqua et al., 2009). Även 

formellt mentorskap har visat sig kunna reducera upplevelsen av ett glastak (Jackson, 2001). 

Lyness och Thompson (2000) fann dock att kvinnor som är mer framgångsrika har en mindre 

tendens att tycka mentorskap är något som är viktigt för deras karriär, medan de som inte nått till 
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högre positioner beskriver mentorskap som en viktig aspekt. Att ha starka kvinnliga förebilder 

var något som efterfrågades av kvinnorna i studien av Liu och Wilson (2001). 

2.2.4 Arbetsuppgifter och chans för vidareutbildning 

Det har visat sig att kvinnor har olika erfarenheter och anledningar att söka sig till IT-branschen, 

men att det i många fall inte är ett självklart val från början. Kvinnorna i studien av Teague 

(2002) hade några fått förslag från vänner och bekanta (ofta manliga sådana), andra hade genom 

vad som tycktes vara av en händelse snubblat över ämnet och insett att de faktiskt trivdes med 

det tekniska. Detta kan tyda på att kvinnor redan under tidiga studieår får en otydlig och ibland 

felaktig bild av vad IT innebär (Teague, 2002; von Hellens et al., 2001).  

Vidare har det visat sig finnas en rad olika aspekter som kvinnor tycker om med sina arbeten. 

Dessa kan summeras som chans till problemlösning på allt från detaljnivå till mer övergripande 

nivåer, ständiga utmaningar och därmed chans till vidareutveckling av kompetens och kunskap, 

interaktionen med andra människor både inom och utanför den egna organisationen. Ytterligare 

positiva upplevelser med yrken inom IT är goda karriärmöjligheter och flexibel arbetstid. När det 

kommer till de upplevda negativa sidorna med arbetet är det sällan arbetet i sig som kvinnorna 

inte trivs med, utan sådant som är relaterat till organisationens struktur och ledarskap. Även vissa 

situationer som relaterar till slutanvändare har tagits upp som en möjlig negativ aspekt. Den 

maskulina arbetsmiljön kan i vissa fall också utgöra en mindre positiv del av arbetet (Teague, 

2002).  

Jacksons (2001) tog upp vikten av att anställda blir tilldelade arbetsuppgifter som är utmanande, 

vilket i sin tur kan leda till en större synlighet, individuell kompetensutveckling och på sikt 

avancemang. De rekommenderar organisationer och företag att förbereda sina anställda genom 

just sådana initiativ så att de på så sätt kan uppleva att de utvecklas och har en chans att 

avancera. Å andra sidan pekar Lyness och Thompson (2000) på att män tenderar att tillskriva sin 

karriär till att ha fått arbeta med viktiga arbetsuppgifter medan kvinnor inte ser detta som en lika 

viktig aspekt i sin karriärutveckling.  

Kanter (1993) tar upp perspektivet möjligheter (eng. opportunities) när det kommer till beteende 

bland anställda i organisationer. En individs möjlighet i en organisation bestäms av en rad olika 

faktorer så som exempelvis vilka steg som ska gås igenom för att nå en viss position, 

upplevelsen av strukturerade karriärvägar, samt vilka chanser den anställde har för att öka sin 

kunskap och kompetens. Detta kan uppnås exempelvis genom internutbildningar och 

konferenser. Kanter (1993) anser att anställda med färre möjligheter i företaget kommer att se 

mer negativt på sina chanser för avancemang och viss mån även få sämre självförtroende och 

tvivla på den egna kompetensen. Att många kvinnor i mansdominerade områden så som IT-

branschen lider av dåligt självförtroende är något som påvisats tidigare (Liu & Wilson, 2001). 
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2.2.5 Sammanfattning 

Hur arbetsplatsen och den egna organisationen är strukturerad samt hur den sköts och styrs kan 

alltså ha inverkan på hur individen ser på sin karriär. Som en grund finns hur själva 

organisationen är uppbyggd, bland annat huruvida den anses som platt eller mer hierarkisk. 

Många äldre branscher tenderar att ha en mer hierarkisk struktur och i de branscher som 

traditionellt sett är dominerade av män återfinns sällan kvinnor på högre positioner. IT-branschen 

kan fortfarande anses som relativt ung, och trots att de flesta inom arbetskraften är män. 

Eftersom branschen inte är så gammal och därmed heller inte organisationerna inom den, skulle 

hypotesen kunna vara att dessa inte präglas lika starkt av traditionen att kvinnor inte är chefer 

och ledare. Detta skulle alltså betyda att fler kvinnliga chefer borde förekomma inom IT-

branschen.  

Olika företag har varierande sätt att hantera befordrings- och anställningsprocesser. Det har visat 

sig att företag som har väl etablerade och formella tillvägagångssätt för att anställa och att 

befordra kommer att påverka hur de anställda ser på sina karriärer. Om de anställda upplever att 

avancemang och tillvägagångssätt för anställning till stor del beror på prestation, kompetens och 

meriter kommer de att uppleva hinder i mindre utsträckning. Att ha en klar bild av vad som 

förväntas för att kunna avancera kan alltså bidra till en mer positiv bild av den egna 

karriärutvecklingen. 

Precis som att ha formella sätt att hantera anställningar och befordringar har det visat sig att 

mentorskap är något som kan ha inverkan på hur individer uppfattar sina karriärmöjligheter. Att 

som nyanställd, men även senare i karriären, ha en mer senior mentor som finns till stöd och 

hjälp kan introducera och förmedla kontakter om exempelvis utvecklande projekt och 

jobbpositioner kan få den anställde att se mer positivt på sina karriärmöjligheter. Att ha en chef 

som också agerar mer som en mentor kan medföra färre upplevda hinder från den anställdes sida. 

Möjligheter till delta i konferenser, olika typer av vidareutbildning samt utvecklande och 

utmanande arbetsuppgifter har också visat sig kunna bidra till ökade karriärmöjligheter (Kanter, 

1993; Lyness & Thompson, 2000). På konferenser ges chans till att skapa sociala nätverk, och 

vidareutbildningar och ger ökad kompetens. Genom att kontinuerligt få arbeta med nya och 

utvecklande arbetsuppgifter och projekt kan göra att individen blir mer synliggjord, och på så 

sätt uppmärksammad när exempelvis en tjänst ska tillsättas.  

Ur detta avsnitt kan alltså följande faktorer identifieras; organisationsstruktur, anställnings- och 

befordringsprocesser, mentorskap samt utvecklingsmöjligheter i form av vidareutbildningar, 

deltagande i konferenser samt arbetsuppgifter. 
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2.3 Sociala faktorer 

Under denna rubrik kommer vi att behandla sådana faktorer som växer fram i, och med påtryck 

av samhället, och hamnar mellan individen och organisationen. Sociala faktorer påverkar hur 

individen ser på sin omgivning, och hur denne återspeglar detta mot samhället och 

organisationen. I denna kategori ingår även social interaktion mellan individer och behöver inte 

nödvändigtvis ha med arbetsplatsen i sig att göra.  

2.3.1 Stereotyper och IT-branschen 

När det kommer till stereotypen för manligt och kvinnligt beskrivs också att kvinnor 

kommunicerar på ett annorlunda sätt jämfört med män. Kvinnor har en bättre förmåga att ta 

kontakt och bibehålla kontakter med människor. I kombination med beteendedrag som 

prestigelöshet kommer kvinnor i bättre kontakt med individer både uppåt och neråt i 

organisationen (Wahl, 2003). Kvinnan har lärt sig att hennes primära uppgift är att vara 

moderlig. Att relationer mellan kvinnan och hennes omgivning ska vara goda, är något som 

förväntas av kvinnan, hon ska ta hänsyn till den andra parten och förstå dennes känslor. Detta 

sätt att agera skiljer sig från männens. Dock är kvinnor lärda att anpassa sig till de situationer 

som kräver ett mer maskulint förhållningssätt (Sörensen, 1984).  

“The ‘computer science geek’ is typically portrayed as an antisocial white male, highly 

skilled and intelligent, with little attention to personal hygiene” (Hayes, s. 268, 2010)  

Bilden som målas upp är inte särskilt tilltalande varken för män eller för kvinnor men framför 

allt inte för kvinnor. Den genomsnittliga anställde inom IT uppfyller emellertid inte den här 

stereotypen. Stereotypen förstärker dock skenet av att IT-branschen inte endast är en 

mansdominerad bransch utan också uppfattningen om att den är töntig. Det är således 

perceptionen av IT och inte den faktiska sanningen som avskräcker kvinnor. Som tur är kan 

individer hålla fler än en stereotyp i tankarna även om dessa är motstridiga, något som sågs 

under 1990-talet och dot.com-eran, när det fanns flera olika stereotyper inom IT. Emellertid var 

dessa också män där stereotyper å ena sidan målades upp som attraktiva och framgångsrika 

systemutvecklare men å andra sidan även som asociala och töntiga nördar som beskrivs i citatet 

ovan. Det som sågs under dot.com-eran var att båda könen var positivt påverkade av den 

förstnämnde manliga stereotypen. Dock var män mer positivt påverkade än sina kvinnliga 

motsvarigheter (Hayes, 2010).  

Von Hellens et al. (2001) fann fyra olika områden där stereotyper kan ha en inverkan på hur IT-

branschen uppfattas och alltså vidare kan bidra till att många kvinnor antingen känner att de inte 

passar in eller har kompetens för att göra karriär inom IT. De påpekar också hur stereotyperna 

kan medföra att kvinnor helt enkelt väljer bort IT-ämnet på grund av en felaktig bild av vad 

arbete inom IT kan innebära. Teague (2002) fann faktiskt att kvinnor som skaffat sig ett yrke 

inom IT i stor utsträckning är mycket nöjda med sina arbetsuppgifter, och att det finns plats och 
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behov för fler kvinnor. Von Hellens et al. (2001) beskriver vidare hur medier och ibland även 

situationer under en individs utbildning kan förstärka bilden av stereotyperna inom IT och på så 

sätt förvanska bilden av vad branschen innebär. Stereotyperna förstärks också på olika sätt 

genom exempelvis media där filmer och tv-serier fortsätter att måla upp den typiska IT-arbetaren 

som en man. Kvinnan framställs istället som den ofta otekniska, men som innehar mer sociala 

och vårdande egenskaper.  Detta indikerar att avsaknaden av positiva kvinnliga stereotyper och 

förebilder inom IT får negativa konsekvenser för antalet kvinnor som söker sig till branschen.  

2.3.2 Informella nätverk 

Ytterligare en aspekt för karriärutveckling, kan vara huruvida det inom organisationen finns old 

boys’ networks. Dessa är nätverk där män som redan har högre positioner och är insatta i vad 

som händer i företaget, exempelvis vilka projekt som kommer in och vilka positioner som ska 

tillsättas. Denna information delas sedan inom nätverket. Eftersom nätverket endast består av 

män, som är anställda eller har arbetat inom företaget, bidrar detta till att kvinnor har färre 

möjligheter att ta del av denna information, och går därmed miste om att delta i viktiga projekt 

eller ansöka till nya jobbpositioner. Det kan alltså tänkas att old boys’ networks gör att kvinnor 

blir mer osynliga än männen och på så sätt förbises när det kommer till avancemang och 

befordringar (Elacqua et al., 2009). Det kan också finnas andra typer av informella 

maktstrukturer och nätverk inom organisationer som endast är tillgängliga för män, vilket blir ett 

hinder för kvinnors avancemang (Wentling & Thomas, 2009). Kvinnan blir utestängd från det 

manliga kamratskapet och på så sätt missar hon chansen till befordran (Appelbaum et al., 2011). 

Att ha vänner och bekanta som har roller som beslutsfattare inom organisationen kan också vara 

en faktor som påverkar upplevelsen om olika behandling, och därmed uppfattningen om att det 

finns ett glastak. Det har visat sig att kvinnor generellt har färre inflytelserika kontakter än män. 

En förklaring till detta kan möjligtvis vara avsaknaden av kvinnliga nätverk samt färre chanser 

att ingå i större, viktigare projekt som i längden kan bidra till ett större kontaktnät och därmed 

ökade chanser för avancemang. (Elacqua et al., 2009) 
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2.3.3 Sammanfattning 

IT-branschen uppfattas generellt som en manlig bransch och påverkas av stereotyper, både 

manliga och kvinnliga. I den manliga stereotypen kännetecknas av att vara en naturlig ledare, 

medan den kvinnliga ska följa och mer agera som stöd. Dessa något förutfattade meningar kan 

alltså påverka hur män och kvinnor ser på sina karriärmöjligheter. Eftersom kvinnor inte alltid 

naturligt ses som någon som kan leda och styra upplever många kvinnor att de måste prestera 

bättre än sina manliga motsvarigheter för att vinna respekt, och på så sätt bevisa sin kompetens.  

Vidare har det visat sig att ett stort socialt (informellt) nätverk kan underlätta för avancemang. På 

detta sätt får individen en ökad möjlighet att ta del av information om exempelvis nya 

jobbpositioner, nya projekt och vidareutbildningar. Att umgås med kolleger och chefer i andra 

sammanhang än endast arbetsrelaterade sådana kan ge en fördel när det kommer till just att ta del 

av information, och de anställda som väljer att delta och socialisera med sina arbetskamrater kan 

få en mer positiv syn på sina karriärmöjligheter. Ett rikt socialt nätverk kan medföra att den 

anställde skaffar sig vänner och bekanta inom beslutspositioner som i längden kan komma att 

påverka karriärutveckling. Även förekomsten av informella nätverk eller så kallade old 

boys´networks inom organisationer kan medföra att de (kvinnor) som inte ingår i dessa nätverk 

blir mer eller mindre uteslutna från viktig information som hade kunnat hjälpa dem till 

avancemang.  
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2.4 Faktorer  

Individer kan alltså möta organisatoriska, sociala samt individuella motgångar när det kommer 

till avancemang. I vårt teoretiska ramverk kan flera faktorer som påverkar avancemang 

identifieras, och dessa sammanfattas i Tabell 2.1. Varje faktor kan påverka avancemang både 

positivt och negativt, och i tabellen efterföljs de av en bokstav inom parantes som motsvarar 

under vilken rubrik de tagits upp där (I) står för individuella faktorer, (S) för sociala faktorer 

samt (O) för organisatoriska faktorer.  

Tabell 2.1 Faktorer som kan påverka karriärmöjligheter 

Faktorer Baserat på litteratur 

Ålder (I) Simpson & Altman (2000), Applebaum et al. (2011), Teague 
(2002) 

Tid inom yrket (I) Teague (2002), Appelbaum et al. (2011) 

Familjeförhållanden (I) Wahl (2003), Liu & Wilson (2001),  
Appelbaum, et al. (2011) 

Motivation (vilja att avancera) (I) Wahl (2003) 

Fritid vs arbete - vad är viktigast? 
Avvägning (I) 

Tyrkkö (2001), Appelbaum et al. (2011), Tai & Sims (2005) 

Uppväxt / Manligt vs kvinnligt (I) Chodorow (1999), Wahl (2003), Sörensen (1984), Gilligan 
(2001)   

Stereotyper (S) Liu & Wilson (2001), Wahl (2003), Jackson (2001), Elacqua et 
al. (2009) 

Old Boys’ networks (S) Wentling & Thomas (2009), Elacqua et a.  (2009),  
Lyness & Thompson (2000), Jackson (2001) 

Inflytelserika vänner i beslutspositioner 
(S) 

Elacqua et al. (2009), Lyness & Thompson (2000),  

Socialt utanför jobbet (S) Elacqua et al.,  (2009), Lyness & Thompson (2000), 

Utvecklande arbetsuppgifter (O) Teague (2002), Lyness & Thompson (2000), Wahl (2003), 
Jackson (2001), Kanter (1993) 

Mentorskap & förebilder (O) Teague (2002), Lyness & Thompson (2000), Wahl (2003) 
Elacqua (2009), Jackson (2001) 

Organisationsstruktur (O) Tai & Sims (2005), Billing & Alvesson (1989) 

Antal kvinnor på högre poster (O) Elacqua et al., (2009), Wahl (2003),  

Anställnings- &  
Befordringsprocesser (O) 

Nelson (2004), Lyness & Thompson (2000),  
Elacqua et al., (2009), Billing & Alvesson (1989), Wahl (2003) 
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2.5 Undersökningsmodell  

Ovan har vi redogjort för faktorer som kan påverka avancemang. Det finns faktorer som 

påverkar karriärsavancemang positivt och det finns faktorer som påverkar det negativt. Med 

utgångspunkt från modellen av Elacqua et al. (2009) har vi i vår litteraturgenomgång presenterat 

olika perspektiv och faktorer som kan påverka hur män och kvinnor ser på sin karriärutveckling. 

Då vi ur litteraturen även funnit ytterligare faktorer har vi valt att modifiera den ursprungliga 

modellen. Faktorer som vi fann ha påverkan på karriärutvecklingen delas upp i tre 

huvudkategorier, (1) individuella faktorer, (2) organisatoriska faktorer och (3) sociala faktorer. 

De organisatoriska faktorerna utgår från det situationella perspektivet i modellen av Elacqua et 

al. (2009), och de sociala faktorerna från vad den ursprungliga modellen kallar interpersonella 

faktorer. Kategorin som tar upp individuella aspekter fanns inte med i studien av Elacqua et al., 

(2009) utan är något som vi valt att lägga till för att utöka och komplettera modellen. 

Med individuella faktorer menar vi sådant som ligger på individens nivå, så som kön, ålder samt 

viljan att avancera. Med organisatoriska faktorer menar vi faktorer som är bundna till företaget 

vilket kan vara till exempel organisationsstruktur eller formella initiativ till mentorskap. En 

mentor är en person som exempelvis stöttar den anställde att socialiseras in i företaget, 

uppmuntrar till karriärutveckling samt kommer med förslag på hur detta ska ske. Mentorn i fråga 

kan vara personens egen chef men behöver inte vara det, utan det kan vara en mer senior person 

inom organisationen. Sociala faktorer är i vår mening sådana faktorer som påverkas av 

samhället, och faktorer som ligger “mittemellan” individen och organisationen. Denna kategori 

innefattar också aspekter som berör samspelet mellan individer inom och utanför organisationen. 

Exempel på sociala faktorer är stereotyper eller i vilken utsträckning anställda umgås med sina 

kollegor utanför jobbet. Utifrån dessa huvudkategorier har vi byggt vår undersökningsmodell 

(Figur 2.2) vilken vi kommer att använda som stöd i insamlingen av empiri.  

 

Figur 2.2 Vår undersökningsmodell 
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2.6 Avslutande kommentarer 

Det kan vara så att de olika kategorierna i vissa fall överlappar varandra, eller på olika sätt 

påverkar varandra. Detsamma gäller för faktorerna som ingår i kategorierna. Exempelvis är 

mentorskap något som är kan vara en del av organisationens initiativ, men det kan även finnas 

informellt mentorskap vilket då istället passar bättre in i kategorin som omfattar sociala faktorer. 

Ett annat exempel är att antalet kvinnor på högre positioner kan passa in under sociala faktorer 

då detta kan bidra till att kvinnor har förebilder som de kan identifiera sig med, vilket kan ha en 

positiv inverkan på upplevelsen av karriärmöjligheter. Med andra ord kan många av faktorerna 

som framkommit ur vår litteraturgenomgång återfinnas i en eller flera huvudkategorier. 
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3 Metod  

Vi vill undersöka vilka faktorer som påverkar de barriärer och möjligheter som kvinnor och män 

stöter på i sin strävan efter avancemang och om det finns några skillnader samt om det finns ett 

glastak. Vi valde en kombination av kvalitativ och kvantitativ ansats i vår metod, där fokus dock 

kommer ligga på den kvantitativa ansatsen, eftersom vi söker faktorer som kan appliceras på en 

större population och därmed kan generaliseras.  

För den kvantitativa delen av studien kommer vi att använda oss av webbaserade enkäter med 

både slutna och öppna frågor, och den kommer rikta sig till personer som är verksamma inom IT. 

Som ett komplement till vår undersökning valde vi också att granska bloggar och artiklar ur 

tidskrifter. Genom att både undersöka enkätsvar och facklitterära webbsidor får studien både ett 

individualistiskt och holistiskt perspektiv (Jacobsen, 2002). 

3.1 Tillvägagångssätt  

Tidigare studier (t.ex. Elacqua et al., 2009; Tai & Sims, 2005) har visat att förekomsten och 

upplevelsen av glastak kan undersökas genom att titta på skillnaderna som finns mellan mäns 

och kvinnors upplevda karriärmöjligheter. Därför valde vi att studera vilka faktorer som kan 

påverka karriärutvecklingen negativt och positivt, för både män och kvinnor. Glastaket är det 

fenomen som inte tillåter en minoritet, i detta fall kvinnor, att nå ledings- och chefspositioner, 

eftersom dessa endast är avsedda för män (The Federal Glass Ceiling Commission, 1995). 

Genom de vetenskapliga artiklar som behandlade fenomenet glastaket fann vi andra faktorer och 

som vi valde att undersöka vidare. De ämnesområden vi till slut valde att fokusera på i vår 

litteratur var Karriärutveckling och glastak, Manligt och kvinnligt samt Kvinnors 

underrepresentation inom IT. Ur de områden som valdes kunde huvudkategorierna i 

undersökningsmodellen med tillhörande faktorer identifieras, vilka sedan fungerade som en mall 

för utformningen av vår enkät och dokumentundersökning. 

3.2 Enkätundersökning 

Nackdelen med en enkätundersökning är att denna metod har svårt att fånga djupet i de 

undersöktas åsikter (Jacobsen, 2002). Medvetna om detta låter vi som tidigare nämnt vissa frågor 

vara öppna, för att på så sätt ge möjlighet åt personen som besvarar enkäten att utveckla sina 

tankar och känslor.  
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3.2.1 Informanter  

Vår undersökning riktade sig både till män och till kvinnor inom IT-branschen. Vi valde att 

kontakta personer på företag i varierande storlek och verksamhet eftersom vi inte ville utesluta 

att yttre faktorer så som företagsstorlek kan påverka karriärutvecklingen. Därefter bad vi dessa 

kontakter att skicka enkäten vidare i hopp om att få ett så brett svarsspektrum som möjligt. Vi 

valde även att skicka ut enkäten via mer informella forum så som LinkedIn, och sedan be dessa 

kontakter skicka vidare till andra personer verksamma inom IT. 

3.2.2 Utformning av enkäten 

Vi valde att använda det webbaserade verktyget Google Survey för enkäten, eftersom detta 

underlättar för distribuering. Google Survey erbjöd ett obegränsat antal frågor och utskick vilket 

var till grund för vårt val. Som stöd i utformningen av enkäten valde vi att delvis använda oss av 

material som använts i tidigare studier (Sandquist & Wällstedt, 1996; Wahl, 2003; Ek & Silwer, 

2011), detta eftersom frågorna var beprövade och på så sätt bidrog till att säkerställa 

undersökningens validitet. Enkäten bestod av 32 huvudfrågor, somliga med följdfrågor vilket 

totalt blev 47 frågor som delvis var utformade som slutna men några även som öppna. I somliga 

fall har vi valt att ställa en följdfråga för att låta respondenten beskriva ett visst fenomen, eller 

förklara med egna ord sina åsikter och tankar kring frågan. Vi har valt att utforma enkäten på 

detta sätt eftersom det bidrar till en djupare förståelse för vad respondenten menar.  

För att underlätta för respondenten valde vi att dela upp enkäten i fem områden vilka var; 

Bakgrund, Arbetssituation, Socialt, Individuell Utveckling och IT-branschen. Nedan kommer vi 

att gå igenom de olika områdena och den fullständiga enkäten finns i bilaga B1- Enkät.  

Bakgrund 

Detta område tar upp frågor om ålder, kön, familjesituation och utbildning (fråga 1 - 5). Vi frågar 

om respondentens ålder eftersom vi vill se om en högre ålder kan bidra till en annorlunda syn på 

kvinnor och män. Vi frågar även om respondentens kön då vi vill undersöka om det kan finnas 

skillnader mellan hur de olika könen, beroende på sin könstillhörighet, ser på sin 

karriärutveckling. Vidare frågar vi om familjesituationen och det eventuella antalet barn, detta 

eftersom vi vill undersöka om olika situationer kan bidra till hinder. Frågan om utbildning är 

uppdelad i två, den första frågan berör examen medan den följande frågan berör inriktning. Här 

vill vi besvara frågan om examen och inriktning kan leda till en annorlunda uppfattning jämfört 

med andra.  

Arbetssituation 

Under denna rubrik vill vi undersöka arbetsplatsen, hur respondenten fick sitt nuvarande jobb, 

hur länge som respondenten jobbat i IT-branschen och på sitt nuvarande jobb (fråga 6 - 19).  Vi 

har valt att fråga om storlek och om företaget är internationellt eller inte för att kunna besvara om 
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storlek kan ha en inverkan på hur individen upplever sin karriärutveckling. Vi vill även 

undersöka om det finns en önskan om avancemang, om det i så fall är möjligt och var 

respondenten har störst chans att avancera. Genom dessa frågor vill vi undersöka företagsmiljön 

som respondenten befinner sig i, detta för att få förståelse om arbetsplatsen har en inverkan på 

karriärutveckling.  

Vi väljer också att ställa frågor om hur länge respondenten funnits i branschen och på sitt 

nuvarande arbete, vilket kan ge svar om det finns skillnader i synen hos nybörjare gentemot 

individer som befunnit sig länge i branschen/företaget. Vi vill också undersöka om respondenten 

har en önskan om att avancera. Om respondenten har motivation och vilja att avancera kan detta 

bidra till en annorlunda syn jämfört med en individ som inte har det. Vi har också valt att fråga 

om respondenten anser att chansen att avancera är störst inom företaget eller genom ett annat 

företag, detta bidrar också till förståelse för företagsmiljön. Frågorna kring avancemang fortsätter 

och vi frågar också om respondenten har avancerat inom företaget och hur lång tid det tog, 

längre än väntat, som väntat eller snabbare än väntat, med följdfrågan Varför? för att på så sätt 

låta respondenten utveckla sitt svar om denne så vill det. Vidare frågar vi respondenten att lista 

faktorer som har upplevts som hinder eller som möjligheter. Därefter frågar vi om respondenten 

upplever att sina chanser att avancera jämfört med det andra könet, bättre, ungefär lika, sämre 

och vet ej, samt varför? denna rätt så raka och öppna fråga hoppas vi kunna ge oss en inblick i 

hur respondenten upplever sin arbetssituation i jämförelse med det andra könet. Som en 

avslutande fråga för detta område har vi valt att fråga om företaget aktivt har tagit initiativ till ett 

mentorskap, då ett mentorskap kan bidra till en klarare bild över karriärutveckling och således 

underlätta för avancemang.  

Socialt 

Detta område av enkäten behandlar sociala förhållanden på och till viss del även utanför 

arbetsplatsen (fråga 20 - 26). Första frågan lyder “Umgås du med dina kollegor utanför jobbet?” 

med vilken vi mäter hur detta kan ha ett inflytande över respondentens avancemang. Vi har även 

valt att ställa en fråga om informella grupperingar där beslut tas. Frågan härleds till faktorn som 

säger att vara medlem i en informell beslutsfattande grupp ger bättre möjlighet till avancemang, 

varför vi har valt att ställa den och på så sätt mäta denna faktor. Vidare har vi under detta område 

valt att ta upp om respondenten blivit behandlad annorlunda både positivt och negativt på grund 

av sitt kön. Vi hoppas få svar på om det finns skillnader mellan könen när det kommer till 

behandling samt om det finns fördelar med det ena eller det andra. Genom att fråga om 

respondenten känner stöd samt ger stöd till andra hoppas vi kunna få förståelse för om och hur 

detta kan bidra till en arbetssituation som främjar karriärutveckling.  

Individuell utveckling 

Under detta område vill vi få reda på om individen har möjlighet till att utvecklas inom företaget, 

för att på så sätt också öka sina chanser att klättra i karriären (fråga 27 - 29). Vi har också valt att 

fråga vem som tar initiativet till att respondenten deltar i sådana tillställningar, detta för att 
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undersöka vem som uppmuntrar till avancemang. Vi har även valt att fråga om respondenten 

anser att dennes kunskaper och kompetens överensstämmer med det arbete som förväntas bli 

utfört. Genom denna fråga mäter vi om man faktiskt får utföra ett jobb som man är kvalificerad 

för eller inte, detta kan återspeglas i om man anser att det funnits hinder för sitt avancemang, 

eller inte.  

IT-branschen 

Det sista området tar upp mer allmänna frågor om hur det är att arbeta i IT-branschen och om 

branschen i sig påverkar ens utveckling (fråga 30 - 31). Vi undersöker om det är ett problem att 

kombinera IT-branschen med att bilda familj och barn, beroende på svaren kan detta tyda på att 

man väljer bort en karriär för att bilda familj. Vidare frågar vi om respondenterna upplever att 

IT-branschen är mansdominerad och hur det i sådana fall påverkat dem. Vi har valt denna fråga 

eftersom vi vill se hur eventuella stereotyper inom branschen ser ut och vad detta kan ha för 

innebörd för individer som arbetar inom den.  

3.3 Dokumentundersökning 

Vi har valt att som ett komplement till enkäten också göra en mindre dokumentundersökning. 

Dessa dokument utgörs av facktidskrifter och bloggar som kan återfinnas på fackliga webbsidor, 

och kommer att utgöra en del av vårt empiriska material.  

Dokumenturvalet baseras på nyckelord som tilldelats dokumenten av författare, och de ord vi 

använt är karriär, kvinnor och män, jämställdhet, IT. Den tryckta empirin kommer att analyseras 

genom att vi upprepade gånger läser igenom texten för att få en förståelse för helheten och 

kontexten. Därefter kan vi plocka ut stycken och citat som är viktiga för resonemanget och 

analysen. För presentation kommer resultaten sedan att sammanfattas och i viss mån även återges 

med citat. Jacobsen (2002) poängterar att det krävs noggrann granskning av andrahandskällor 

eftersom det kan vara otydligt vad syftet var från början. 

3.4 Analys av empiri  

Empirin kommer att sammanställas med hjälp av det analysverktyg som tillhandahålls genom 

Google Survey. Genom att gruppera svaren och ordna dem i tabeller och diagram kan vi se 

samband samt hitta avvikelser i analysen. Vi har valt att till så stor del som möjligt presentera 

resultaten i diagram eftersom en visualisering underlättar för analys. De svar som var öppna och 

tillät respondenten att skriva fritt krävde mer tolkning än resterande stängda frågor. Därför har vi 

i vissa fall valt att presentera dessa kommentarer med citat för att återge en mer korrekt bild av 

respondenternas svar och varför de svarat som de gjort, samt även klargöra för de trender som vi 
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funnit. För dokumentundersökningen har vi också valt att presentera resultatet med hjälp av citat 

och beskrivningar.  

Vi har valt att presentera resultaten efter tidigare uppställning av faktorer, i enlighet med Tabell 

2.1. Genom att presentera resultatet på ett sådant sätt kommer också diskussionen med tidigare 

studier och teorier som presenterats i litteraturgenomgången att falla mer naturligt.  

I vårt diskussionskapitel har vi istället valt att utgå från undersökningsmodellen (Figur 2.2). 

Dock framgår modellen även i tabellen som vi utgår från när vi presenterar resultatet, detta för 

att ännu tydligare klargöra för vår tankegång.  

3.5 Kvalitet  

Empirin måste uppfylla två krav, (1) den måste vara giltig och relevant (valid) och (2) tillförlitlig 

och trovärdig (reliabel). Valid syftar till att vi faktiskt mäter det som vi önskar att mäta och att 

det är relevant samt att det går att applicera på en större grupp (Jacobsen, 2002). Reliabel innebär 

att resultaten vi får fram är tillförlitliga och att liknande resultat kan uppnås vid fler tillfällen 

(Holme & Solvang, 1997). 

3.5.1 Validitet  

Det finns två olika slags validitet, intern- och extern giltighet. Intern giltighet handlar om ifall vi 

faktiskt mäter det vi tror oss mäta. Extern giltighet berör till vilken grad studien är 

generaliserbar, det vill säga till vilken grad vi kan applicera våra resultat på andra situationer. 

(Jacobsen, 2002) 

För att försäkra oss om att vi uppnår validitet har vi valt att ha ett antal slutna frågor men också 

ett antal öppna frågor och i vissa fall följdfrågor för att ge respondenten möjlighet att utveckla 

sina svar. När vi har haft följdfrågor är de tydligt förknippade med föregående för att på så sätt 

undvika misstolkning samt att det i anslutning till frågan funnits en hjälpande text vid behov. 

Även vid öppna frågor har vi valt att skriva en hjälpande text, men vi har varit noggranna med att 

inte låta texten vara ledande. I slutet valde vi också att ha ett textfält för kommenterar.  

3.5.2 Reliabilitet  

Reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet och trovärdighet, behandlar hur och om studien är 

genomförd på ett trovärdigt sätt. Med andra ord måste det gå att lita på resultaten av studien. Den 

får inte innehålla uppenbara mätningsfel och tillförlitligheten ska vara så hög att om 

undersökningen görs om ska resultaten vara desamma.  
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Vi anser att vi har uppnått en relativt hög reliabilitet eftersom urvalet är brett och respondenterna 

kommer från olika bakgrunder och företag. Genom vår undersökning har vi fått in 65 svar, 34 

män och 31 kvinnor. Vidare ställde vi följdfrågor på de frågor som vi ansåg att respondenten 

skulle vilja utveckla och förklara. Detta gav en djupare förståelse för respondentens upplevelser, 

de som valde att besvara följdfrågorna svarade utförligt och gav oss en god bild. Dessutom höjs 

även reliabiliteten då vi även har utfört en dokumentundersökning som ger studien ett kvalitativt 

perspektiv. För att ytterligare försäkra en hög reliabilitet har vi valt att jämföra resultatet från vår 

undersökning med tidigare resultat från liknande undersökningar. 

Eftersom vi har nått ut till ett stort antal män och kvinnor verksamma inom IT på en rad olika 

företag och roller anser vi att vårt resultat är generaliserbart. Eftersom vi använde oss av en sorts 

snöbollsmetod, där våra kontakter skickade enkäten vidare till sina kontakter och så vidare, samt 

det faktum att enkäten är anonym kan vi inte göra en bortfallsanalys, även om det hade varit 

intressant att se om de som inte svarat hade gjort resultatet annorlunda.  

3.5.3 Etik  

En undersökning av denna typ medför ofta en inblick i individers privatliv. Av etiska skäl bör tre 

krav uppfyllas vilka är, (1) informerat samtycke, (2) rätt till privatliv och (3) krav att bli korrekt 

återgiven (Jacobsen, 2002).  Dessa tre krav bör ses som ett ideal. För att undvika ett etiskt 

dilemma har vi valt att vara så öppna som möjliga trots denna något känsliga fråga. Vi har valt 

att formulera vår forskningsfråga på ett så oladdat sätt som möjligt för att undvika att 

respondenterna ska gå in i undersökningen med en negativ inställning och det etiska dilemmat.  

För att uppfylla kravet på informerat samtycke ställer vi en fråga i följebrevet om personen vill 

delta, för att ytterligare förtydliga har vi valt att uttryckligen skriva att det är frivilligt att delta. 

Emellertid vill vi upprätthålla tillförlitligheten varför enkätundersökningens syfte beskrivs på ett 

oladdat sätt. Detta ger uppgiftslämnaren tillräcklig information för att avgöra om denna vill delta 

eller inte.  

Rätt till privatliv är ett annat krav som måste uppfyllas. Undersökningar om skillnader mellan 

män och kvinnor kan uppfattas som laddade, vilket vi tar i beaktning i formuleringen av enkät 

och följebrev. Data som samlas in är helt anonym, vilket också står beskrivet i enkätens 

följebrev. Genom verktyget Google Survey försäkras också respondentens anonymitet genom att 

svaret endast får en tidstämpel, och inget går att förknippa med en specifik individ.  

Ytterligare ett krav som är viktigt att ta hänsyn till är att respondenters svar blir korrekt 

återgivna. Det är inte alltid möjligt att redovisa resultat i deras fullständiga sammanhang varför 

citat ofta används. Jacobsen (2002) poängterar att det är av stor vikt att komma ihåg att ett citat 

kan få en annan betydelse som den taget ur kontexten. En fullständig återgivning är något som vi 

måste eftersträva. Studier visar på att förfalskning av resultat förekommer inom de flesta 
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vetenskaper (Jacobsen, 2002), detta är något som vi tar avstånd från. Den information som vi har 

samlat in är tillgänglig för andra, för att andra ska kunna kontrollera och duplicera vår studie.  

3.6 Kritik av metodval  

3.6.1 Representativitet och giltighet 

Undersökningsfrågan kan tolkas som känslig varför den kan väcka en känslomässig och 

intellektuell process hos deltagarna vilket kan leda till att informationen vi får fram bli ogiltig. 

Risken är med andra ord att deltagaren svarar osanningsenligt mot vad denne egentligen tycker, 

beroende på de interna psykologiska och känslomässiga processerna som undersökningsfrågan 

kan framkalla. Om detta sker för fler av deltagarna kan det i sin tur innebära att dessa delar av 

urvalet inte blir representativt för en större population och resultaten således missvisande. Detta 

blir ett mätproblem som inte går att lösa med statistiska metoder, det vill säga ett problem som 

inte går att mäta sig bort ifrån (Holme & Solvang, 1997). Dock anser vi att den reaktion som kan 

uppstå inte borde påverka vårt resultat till en så stor del att det inte blir generaliserbart men vi 

kommer emellertid att ta hänsyn till detta fenomen och ha det i åtanke.  

Nackdelar som förekommer vid en kvantitativ undersökning är framförallt att den får en ytlig 

prägel tillskillnad från den kvalitativa (Jacobsen, 2002). För att undvika detta har vi valt att göra 

vår enkät semistrukturerad, vissa frågor är öppna för att på så sätt fånga ett djup. Respondenterna 

blir påverkade av hur frågorna är formulerade och hur svarsalternativen är uppställda, och som 

till följd av distansen mellan respondenter och forskare kan respondenterna inte fråga hur 

forskaren menar. Detta kan leda till att resultatet av undersökningen inte blir en mätning av vad 

respondenterna anser utan hur de har tolkat frågorna, vilket kan ge felaktiga resultat (Jacobsen, 

2002). Vi har utformat enkäten med detta i åtanke och därför placerat frågor på ett sådant sätt så 

det finns en balans, mellan negativt laddade frågor och positivt laddade frågor, för att 

upprätthålla en neutral hållning. För att försäkra oss om att frågorna tolkas på ett korrekt sätt har 

vi valt att ha en hjälpande text när vi ansåg att det behövdes.    

Vår ansats har begränsat den empiri vi kommit fram till, då vi baserar vår undersökning på 

tidigare studier och på så sätt är formade av dessa (Jacobsen, 2002). Eftersom vi ska undersöka 

faktorer som påverkar avancemang, och för att undvika att stänga in oss bland förutfattade 

meningar, har vi gett respondenten möjlighet att själv beskriva specifika hinder/möjligheter. 

Detta i ett försök att nå utanför, och på så sätt kanske kunna tillföra ny kunskap.  

Valet av att använda sekundärdata i form av en dokumentundersökning innebär att det finns en 

risk att empirin från början samlas in i ett annat syfte än det som kan tyckas vara självklart 

(Jacobsen, 2002). Datan som samlas in till dokumentundersökningen kommer från artiklar i 

facktidskrifter, bloggar och andra online-material.   Det är därför viktigt för oss att undersöka 
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vilket syftet var i originalstudien samt vara medvetna om att vi inte har tillgång till alla 

upplysningar som låg till grund för det ursprungliga dokumentet.  

3.7 Avslutande kommenterar 

Vår studie kommer alltså att vara en kombination av den kvantitativa och kvalitativa ansatsen 

med betoning på den kvantitativa. Detta eftersom vår enkät är utformad på ett sådant sätt som 

möjliggör mätning och kartläggning av fenomen. Dessutom ges respondenten möjlighet att kan 

utveckla och fördjupa sina svar.  Vi har även valt att göra en dokumentundersökning för att få 

ytterligare djup i diskussionen, samt för att kunna stödja vår empiri.  

Vi kommer i våra resultat och i vår analys att presentera möjliga mönster och indikationer. Vi 

har även valt att dela upp resultaten efter kön, men har emellertid ansett att det i vissa fall varit 

värdefullt att presentera resultaten efter hela urvalet. 
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4 Empiriska studier  

Nedan kommer vi att visa resultatet av våra empiriska studier. Vi kommer först presentera 

resultatet från enkätundersökningen och därefter kommer vi att presentera empirin från 

dokumentundersökningen. Till att börja med kommer vi att presentera hur vår studiepopulation 

var sammansatt eftersom vår metod tillät att enkäten kunde nå individer som inte var verksamma 

inom IT och på sätt inte representativa att delta i vår undersökning. Vårt mål var även att i vår 

studiepopulation uppnå en jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga respondenter. 

4.1 Enkätundersökning 

Inledningsvis kommer vi kort att presentera respondenterna och organisationerna där de arbetade 

och har sedan valt att fokusera på de frågor vars resultat visade störst skillnader och likheter 

mellan män och kvinnor, samt de resultat som på något vis var överraskande. Vi kommer först 

att övergripande redogöra för respondenternas situation, för att sedan redovisa specifika resultat. 

Frågorna i enkäten kommer inte att behandlas var för sig, utan kommer att samlas under 

övergripande rubriker då de tar upp samma faktor.  

4.1.1 Respondenter 

Totalt deltog 65 personer i enkätundersökningen, där 31 var kvinnor och 34 var män. Två 

tredjedelar av respondenterna låg i åldersintervallet 40-59 och resterande tredjedel var mellan 21-

39 (Diagram 4.1). Det var en jämn fördelning mellan respondenterna om man arbetade på ett IT-

företag eller på en IT-avdelning, och de flesta (69%) arbetade på ett internationellt företag med 

mer är 1000 anställda. Alla respondenter var eller hade varit verksamma inom IT och majoriteten 

(85%) hade arbetat inom branschen i mer än 5 år, och av dessa hade 70 procent arbetat i 

branschen i mer än 10 år. Ungefär 30 procent av respondenterna, vare sig det handlade om män 

eller kvinnor, hade arbetat på sitt nuvarande företag i ett halvår och upp till 2 år, och ca 60 

procent hade arbetat på företaget i över 5 år. 

Utbildningsbakgrund skilde sig dock åt något. Nära hälften hade en utbildning som inte direkt 

var fokuserad på IT, utan kunde vara exempelvis civilingenjör med inriktning maskinteknik eller 

logistik medan andra huvudsakligen hade läst ekonomi. Ungefär 30 procent hade läst 

systemvetenskap på antingen kandidat- eller magisternivå. De flesta (lite över 90%) av det totala 

antalet respondenter hade också en akademisk utbildningsnivå som låg minst på en 

kandidatexamen i något huvudämne. Kvinnor hade en större tendens att ha en magisterexamen 

eller motsvarande i jämförelse med män, vilka å andra sidan hade en högre andel som hade en 

civilingenjörsexamen. Bland både kvinnor och män hade ca en tredjedel arbetat på sitt nuvarande 

företag i mer än 5 år.  
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Diagram 4.1 Åldersfördelning 

 

Resultat från enkätundersökningen visade att 42 procent av kvinnorna fått sitt nuvarande jobb via 

annons och 19 procent hade blivit erbjudna sin tjänst. Detta skilde sig något från männens 

situation där 26 procent fått sitt jobb genom annons och 29 procent hade blivit erbjudna jobbet. 

Det var något vanligare för männen att ha blivit befordrade än för kvinnorna (3% respektive 9%), 

medan det var mycket liten skillnad mellan könen med avseende på om de själva hade sökt upp 

företaget eller om de fått det förmedlat genom kontakter. Vidare var det bland kvinnorna och 

männen drygt 40 procent som hade någon form av ansvar för andra anställda inom företaget, och 

typen av ansvar varierade mellan att vara exempelvis projektledare, resursansvarig eller att ha en 

chefsposition. 

4.1.2 Organisationerna 

När vi frågade om hur organisationen såg ut, valde vi att använda oss av ett påstående istället för 

termer. Påståendena var: “Avståndet till chefen/ledningen är inte stort. Både anställda och chefer 

arbetar nära varandra.” vilket syftar till en platt organisation samt “Avståndet till 

chefen/ledningen är ganska stort. Beslut tas på hög nivå inom organisationen.” som syftar till en 

hierarkisk organisation. Vi utformade frågan på detta sätt eftersom vi trodde att en mer rak fråga 

kring om man upplevde företaget man arbetade på som hierarkiskt eller platt, kunde tolkas på ett 

negativt sätt, och därmed medföra att respondenterna inte svarade sanningsenligt. En majoritet av 

respondenterna ansåg att de arbetade på ett företag som kännetecknas av ett kort avstånd till 

chefen, samt att anställda och chefer arbetar nära varandra, en platt organisationsstruktur. 

(Diagram 4.2)  

Det framgick att 20 procent av männen och 26 procent av kvinnorna arbetade på ett företag som 

präglades av en vad som kan beskrivas som en platt organisationsstruktur och hade en jämställd 
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könsfördelning på chefspositioner (50 % kvinnliga chefer).  För de som ansåg att deras 

organisation var präglad av hierarki var det endast tre procent av männen som svarade att de 

hade färre än en fjärdedel kvinnliga chefer. Denna siffra för kvinnor var knappt 10%. Dessa 

resultat har dock inte prövats statistiskt och kan således inte generaliseras, men kan emellertid 

tyda på att det finns ett visst mönster som kopplar samman organisationsstruktur och antalet 

kvinnor på högre positioner. Våra resultat är dock inte tillräckliga för att kunna göra någon 

djupare analys för hur struktur påverkar antalet kvinnor på högre chefspositioner. 

Diagram 4.2 Organisationsstruktur 

 

Nästintill alla företag hade sociala tillställningar utanför jobbet (Diagram 4.3). Sociala 

tillställningar var bland annat after-works, julfester, familjedagar, sportaktiviteter och diverse 

personalklubbar som till exempel konstförening. En manlig respondent svarade dock att det finns 

initiativ men att flertalet väljer att skilja mellan arbete och fritid.  Detta återspeglas i frågan som 

tog upp huruvida respondenten umgicks med kollegor utanför jobbet där både kvinnorna och 

männen svarade att de spenderade tid med sina arbetskamrater ibland eller sällan (84 % för 

kvinnorna, respektive 94 % för männen). Resultaten visar alltså att både kvinnor och män 

befinner sig i arbetssituationer där möjligheten till socialt umgänge finns, men att det är 

individuellt huruvida den anställde väljer att delta eller ej, och detta skiljer sig inte i större 

utsträckning mellan män och kvinnor.  
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Diagram 4.3 Finns det initiativ till sociala tillställningar på ditt företag? 

 

4.1.3 Chanser till individuell utveckling 

Både män och kvinnor (73 % respektive 68 %) upplevde till stor del att de var nöjda med 

tilldelning av utvecklande och nya arbetsuppgifter, att detta var något de fick kontinuerligt. 

(Diagram 4.4) 

Diagram 4.4 Utvecklande arbetsuppgifter 

 

Vidare upplevde över 80 procent av både männen och kvinnorna att de hade möjlighet att delta i 

de konferenser och utbildningar de ansåg var viktiga för deras karriärutveckling, och att det i 



Avancemang inom IT – är glastaket splittrat?  Johansson & Nyström 

32 

 

huvudsak var de själva som var initiativtagare till detta. Skillnaden mellan män och kvinnor på 

denna fråga var liten. (Tabell 4.1 samt Tabell 4.2) 

Tabell 4.1 Möjlighet till konferensdeltagande och vidareutbildningar 

 

Tabell 4.2 Initiativtagare till konferensdeltagande och vidareutbildningar 

 

 

En man kommenterade att kunskap lätt blir inaktuell inom IT eftersom det är en bransch där 

förändringar sker i hög takt. 

“Inom IT-branschen sker "teknologi / tjänste" - förändringar i mycket hög takt, betydligt 

snabbare än andra branscher. Detta påverkar dig på sätt att en kunskap blir snabbt 

inaktuell, vilket kan vara frustrerande och viss mån ett hinder för din utveckling.” 

4.1.4 Motivation till avancemang 

Det visade sig att viljan för avancemang var mycket jämn mellan könen, och även mellan vilka 

som önskade respektive inte önskade avancera, även om det var något fler av männen än 

kvinnorna som rapporterade att de ville avancera (Diagram 4.5).  
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Diagram 4.5 Har du en önskan att avancera? 

 

Männen upplevde sina chanser för avancemang ungefär lika stora vare sig det var inom det egna 

företaget eller att byta till ett annat. Kvinnorna tenderade att uppleva att de hade större chans att 

avancera inom företaget de redan arbetade på än att söka sig någon annanstans. Detta kan 

möjligtvis förklaras eftersom ungefär lika många kvinnor rapporterade att de tidigare avancerat 

inom samma företag, men inte haft lika stor framgång genom att byta arbetsplats. Både männen 

och kvinnorna svarade att tiden det tagit för deras avancemang var antingen som väntat eller 

faktiskt snabbare än väntat. Här fanns heller inga större skillnader i svar mellan könen. 

Majoriteten av både männen och kvinnorna kände att deras arbetsuppgifter stämde väl överens 

med deras kompetens och kvalifikationer. (Diagram 4.6) 

Diagram 4.6 Stämmer din kompetens och erfarenhet bra överens med dina arbetsuppgifter? 

 



Avancemang inom IT – är glastaket splittrat?  Johansson & Nyström 

34 

 

Männen förklarade sitt avancemang som en följd av exempelvis omstruktureringar i 

organisationen, där nya tjänster och arbetsuppgifter hade växt fram samt att mycket berodde på 

dem själva - att de arbetat hårt och visat framfötterna. En av männen som upplevde att det hade 

tagit längre tid för honom att avancera än väntat svarade dock att han trodde att det berott på att 

han var dåligt insatt i en viss process som ledde till avancemang. Han beskrev hur denna 

befordringsprocess byggde på en “informell väg” i kombination med en “dold informell väg”. 

Samma respondent svarade också att han upplevde att det fanns informella grupperingar inom 

organisationen där det fattades vissa beslut och att det var viktigt för avancemang att underhålla 

sitt nätverk. 

Bland kvinnorna var det ganska varierande åsikter om vad som lett till deras avancemang. Några 

svarade att det inom företaget hade öppnats en möjlighet för en ny tjänst på grund av 

omorganiseringar eller att någon annan anställd lämnat sin position, som på så sätt blev öppen att 

ansöka till. En kvinna beskrev hur hon fått erbjudande om en högre position ganska snabbt som 

hon valde att tacka nej till eftersom hon inte kände att hon hade erfarenheten. Resonemang kring 

att skaffa sig erfarenhet var något som flera av kvinnorna tog upp som något som faktiskt tar tid 

och, att deras karriärutveckling framskridit i ungefär den takt de förväntat sig. Två av kvinnorna 

sade att de själva valde takten för avancemang eftersom de ville skapa goda möjligheter för att 

kombinera familjeliv och arbetsliv.  

Andra svar har innefattat att det som kvinna är extra viktigt att bevisa sin kompetens, och en 

svarade att hon upplevde det som att det faktiskt är ganska få som är villiga att ta ansvar och allt 

vad det innebär. Av denna anledning ansåg hon att det var ganska lätt att ta en högre befattning. 

Tre av kvinnorna svarade att deras avancemang berodde på att de visat vad de ville och att de 

vågade ta plats och visa vad de gick för. Å andra sidan berättade en av kvinnorna att hon vid 

flera tillfällen visat motivation till att avancera och utvecklas i sin arbetsroll och diskuterat detta 

med sina chefer. Hon upplevde att istället för att mötas av möjligheter för avancemang snarare 

fått avslag från ledningen med motiveringen att företaget hellre satsade på män för de rollerna. 

Detta är starkt relaterat till ämnet stereotyper vilket vi kommer att diskutera i ett senare avsnitt. 

4.1.5 Familj och fritid 

68 procent av kvinnorna och 79 procent av männen såg inga svårigheter i att kombinera familj 

och karriär (Diagram 4.7), och 74 procent av kvinnorna respektive 79 procent av männen hade 

ett eller flera barn. Kvinnorna beskrev ofta sina arbetsplatser som företag som aktivt arbetar för 

att göra det lättare för de anställda att balansera familjeliv med jobbet. En kvinna svarade att 

många anställda kommer tillbaka efter föräldraledighet till samma jobbposition, och ibland till 

och med en ännu högre. Andra förklarade att familjen faktiskt är något som kan ta mycket tid 

och att det då och då är svårt att pussla med exempelvis hämtningar från dagis, att vara hemma 

för vård av sjukt barn, samt att konsulttjänsten ofta innebär mycket resor och övertid. 10 procent 

av kvinnorna tar dock upp vikten av att ha en partner så att ansvaret för familjen kan delas upp. 
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En av kvinnorna nämnde också hur samhället blivit mer jämlikt och det är inte lika ovanligt för 

män att ta ut pappaledighet nuförtiden i jämförelse med hur det var förr, och att det till och med 

blivit “respektabelt för en man att också vara hemma”.  

Diagram 4.7 Ser du svårigheter med att kombinera en karriär inom IT med att bilda familj? 

 

Vissa av männen upplevde att arbetet tidvis eller ofta innebar mycket övertid och att detta 

skapade svårigheter med att ge familjen mer tid. Andra förklarade dock att det idag är lättare att 

arbeta inom IT eftersom anställda har chans till en ganska flexibel arbetstid där mycket av 

arbetsuppgifterna också kan utföras hemifrån utan större problem. Detta gjorde att de inte 

upplevde några svårigheter med familj och karriär i större utsträckning. En av männen svarade 

att om företaget han arbetade på inte gav stöd åt anställda som hade familj hade han valt att 

lämna organisationen och söka sig till ett annat företag. Han menade att det idag finns så många 

arbetsplatser som har en förmånlig inställning till anställda som har familj och barn, och tyckte 

att dessa företag är mer attraktiva som arbetsgivare.  

4.1.6 Old boys’ networks och andra informella sociala nätverk 

På fråga 22, om det finns en upplevelse av att informella grupperingar förekommer, svarade 

totalt 45 procent att det finns informella grupperingar varav 52 procent av kvinnorna och 38 

procent av männen svarade att det finns informella nätverk och grupperingar inom företaget där 

beslut tas. Dock var det 41 procent av männen som svarade att de inte anser att det finns 

informella nätverk, och av de kvinnliga respondenterna var det 39 procent som ansåg att det inte 

fanns. (Diagram 4.8) 
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Diagram 4.8 Upplevelse av informella grupperingar där beslut tas 

  

Det fanns också respondenter som i sina svar på andra frågor tog upp denna aspekt. En kvinna 

svarade på fråga 15 b, varför kvinnor har sämre möjlighet att avancera i jämförelse med män 

med att män ingår i ett osynligt nätverk, speciellt de som sitter på högre jobbpositioner.  

“Jag är kvinna i ett mansdominerat yrke. I ledningspositioner finns mest män och de har ett 

osynligt nätverk. /.../” 

Vidare svarar två procent männen också på frågan i vilken situation han har blivit positivt 

behandlad på grund av sitt kön, att män har en fördel eftersom de ingår i ett grabbgäng vilket 

förstärker bilden av existerande informella grupperingar.  

“Jag tror att det är helt undermedvetet men det finns nog situationer där män utan kvinnligt 

sällskap skapar ett sorts samförstånd i ‘grabbgänget’.”  
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4.1.7 Mentorskap, stöd och förebilder 

Av männen svarade 65 procent att företaget de arbetade på hade tagit initiativ till ett formellt 

mentorskap och motsvarande andel för kvinnorna var 45 procent. (Diagram 4.9) 

Diagram 4.9 Formellt mentorskap 

 

Av kvinnorna känner tre procent att de saknar kvinnliga förebilder, en kvinna berättar att hon 

anser att det är svårare att avancera på grund av sitt kön eftersom det inte finns så många 

kvinnliga förebilder att se upp till.  

“Inom en mansorienterad bransch så är det färre kvinnor i ledningen. Det gör att man har 

få kvinnliga ledningsförebilder (= svårare för mig som kvinna) /.../.” 

Vissa av kvinnorna uttryckte också hur viktigt de tyckte det var för deras karriär att få stöd och 

uppmuntran av kollegor och chefer. Flera poängterade vikten av att ha en bra chef som såg vad 

man gick för. Tre fjärdedelar av kvinnorna svarade att de antingen fått mycket stöd av sin chef 

eller i alla fall till viss del. Männen upplevde också att de fått stöd i sin karriärutveckling, men i 

något mindre utsträckning (ca 60%). (Diagram 4.10) De nämnde heller inte att de upplevde att 

ett stöd i form av en mentor eller liknande var något viktigt för deras karriärutveckling. 

Initiativen för exempelvis vidareutbildning och deltagande i konferenser kom heller vanligtvis 

inte från en mentor, utan kom till största delen från respondenterna själva. 
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Diagram 4.10 Får du stöd av din chef i din karriärutveckling? 

 

Även om antalet respondenter var så lågt att vi inte kan dra några statistiska slutsatser fanns det 

dock ett visst mönster som indikerade att de som rapporterade att deras närmaste chef var kvinna 

också upplevde att de fick stöd i sin karriärutveckling. Dock skiljde det sig åt något mellan 

männens och kvinnornas svar, då alla män som hade en kvinnlig chef svarade att de fick stöd i 

sin utveckling, medan 76 procent av kvinnorna med en kvinnlig chef svarade att de upplevde att 

de fick stöd.  

Hur var då männen och kvinnorna på att själva ge stöd åt andra? 35 procent oavsett kön upplevde 

att de gav stöd åt andra i hög grad och 45 procent respektive 59 procent av kvinnorna och 

männen tyckte att de i viss mån gav andra support i deras arbete och karriär. (Diagram 4.11) 

Diagram 4.11 Ger du själv stöd till andra i deras karriärutveckling? 
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4.1.8 Karriärmannen och karriärkvinnan, vad skiljer dem åt? 

Fråga 15 berörde hur män och kvinnor uppfattade sina chanser för avancemang jämfört med det 

motsatta könet. Av kvinnorna upplevde 67 procent att de hade ungefär samma förutsättningar 

jämfört med sina manliga kollegor, medan siffran var 85 procent för männen. 16 procent av 

kvinnorna upplevde att deras chanser att göra karriär var sämre än männens, denna siffra var 

något lägre för männen där cirka sex procent ansåg att de hade sämre förutsättningar än det 

motsatta könet. Cirka sex procent av både männen och kvinnorna ansåg att det motsatta könet 

hade bättre förutsättningar. (Diagram 4.12) 

 

Diagram 4.12 Hur upplever du dina möjligheter att avancera i jämförelse med det motsatta könet? 

 

Endast en man svarade att han upplevde att förutsättningarna för kvinnor att avancera är sämre 

än för män, detta trodde han berodde på det faktum att killar/män troligen är lite kaxigare än vad 

tjejer är. På den öppna delfrågan i fråga 15 som tog upp upplevelsen av möjligheten för 

avancemang valde 52 procent av männen att svara. De ansåg att de företag de arbetade på var 

jämlika i den bemärkelsen att kön inte spelade någon roll, utan att det när allt kom omkring var 

kompetens och prestation det som faktiskt räknades. De menade att det spelar mycket större roll 

vilka egenskaper individen har, så som motivation, driv och passion för det man gör, detta i 

kombination med erfarenhet och kunskap är det som spelar roll.  De nämnda egenskaperna var 

enligt männen inte alls förknippade med att vara man eller kvinna och heller inte en viss 

stereotyp. Exempelvis svarade en av männen såhär: 

”Tror det beror på hur driven man är som person. Har man bara ett brinnande intresse och 

är hyfsat målinriktad så kan man komma långt, oberoende av kön.” 
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Ett par av männen påpekade också att många företag idag aktivt söker efter fler kvinnor som 

både medarbetare och på chefspositioner, varför förutsättningarna för kvinnor är bättre. En annan 

svarade att det speciellt inom hans område (affärssystem) redan finns många kvinnor.  

Trots att alla män som valde att svara rapporterade att deras företag var jämställda anmärkte en 

av männen att medan han aldrig upplevt någon specifik situation som favoriserat det ena eller 

andra könet hade han varit med om kunder och leverantörer som agerade annorlunda. Vidare 

skrev en annan man att han ofta upplevde att kvinnor tenderade att avancera snabbare än sina 

manliga kollegor och trodde att detta berodde på att kvinnor var mer fokuserade på karriären, 

medan män å andra sidan fokuserade på och intresserade sig för den tekniska biten av arbetet.  

Andelen kvinnor som valde att svara på den öppna delen av fråga 15 var något högre än männen 

och var 77 procent. Av dessa kvinnor upplevde lite över 40 procent att deras företag arbetade för 

jämställdhet och såg inga hinder för avancemang jämfört med sina manliga motsvarigheter. Flera 

av dem svarade också att det faktiskt är kompetens som värderas högst, och en kvinna beskriver 

även hur hon ser en styrka i att ha möjlighet att i ett team utnyttja varandras olikheter som 

exempelvis kan vara kön. 12 procent av kvinnorna nämner också hur de tidvis upplevt att de 

snarare har fördel av att vara kvinna i en mansdominerad miljö.  

En av kvinnorna beskrev dock situationen något annorlunda; 

“Det handlar mycket om vad man själv vill, om man vill avancera och kämpar för det och är 

tydlig gällande detta så tror jag att båda könen har ungefär lika möjligheter. Dock tror jag 

att männen har fördel när det gäller de allra högsta positionerna inom företaget. Där är 

könsfördelningen lika med noll. Om det beror på att kvinnor inte vill till dessa positioner 

eller att männen förfördelas vet jag inte. Men jag tror att många kvinnor inte vill till dessa 

positioner också på grund av att det i dagsläget ser ut som det gör på dessa positioner.” 

Å andra sidan svarade en annan kvinnlig respondent; 

“Inom en mansorienterad bransch så är det färre kvinnor i ledningen. Det gör att man har 

få kvinnliga ledningsförebilder (= svårare för mig som kvinna) samtidigt som att man sticker 

ut och företaget har som målsättning att få in fler kvinnor på ledande positioner (=lättare 

för mig som kvinna).” 

Svaren indikerar att kvinnor kanske inte väljer att avancera i samma utsträckning som männen 

trots att möjligheten för detta finns. Ytterligare en av kvinnorna nämner att hon tror att kvinnor 

generellt har svårare att vara borta från familjen, då vissa högre tjänster kräver mycket resande. 

En annan nämner att upp till en viss nivå är det lättare att balansera familj och karriär, men att 

man ovanför denna måste göra ett val och prioritera den ena eller den andra. En av kvinnorna 

beskriver det som att; 

"Jag tror det beror mer på din inställning än kön. 

Kan vara att kvinnor ibland har en annan inställning till avancemang än män som gör viss 

skillnad." 
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Å andra sidan skriver en kvinna att hon blivit nekade tjänster på grund av sitt kön trots att hon 

hade kompetensen och viljan att avancera.  

“Jag diskuterade möjligheter, ansvar etc med mina chefer. Men de var inte intresserade. 

Ibland fick jag rent ut höra att jag inte matchade vad de satsade på. Exempelvis vill jag 

utvecklas till systemarkitekt på ett ställe som jag jobbade länge. Jag hade perfekt bakgrund. 

Men min kvinnliga chef svarade att man satsade på killar till den rollen.”  

Överlag visar resultaten att de flesta av respondenterna hade en positiv uppfattning kring sina 

förutsättningar för avancemang.  

4.1.9 Olika behandling 

Av männen var det 91 procent som svarade att de aldrig blivit behandlade annorlunda i negativ 

bemärkelse, och gav inte heller någon kommentar på svaren. Däremot hade hälften av kvinnorna 

upplevt situationer där de blivit negativt bemötta och som de trodde berodde främst på deras kön. 

På denna fråga kunde respondenterna fylla i flera olika situationer om de ville, eftersom 

alternativen inte var distinkta från varandra. Den vanligaste situationen (35%) som kvinnorna 

rapporterade var beteende hos kollegor eller chefer, och efter det kom att inte få äran för något 

arbete som utförts. En översikt av kvinnornas svar presenteras i Tabell 4.3.  Av de kvinnor som 

hade viljan att avancera svarade 46 procent att de upplevt att de blivit negativt särbehandlade, 

och 8 procent svarade att de inte visste och ytterligare 46 procent svarade att de inte blivit 

negativt särbehandlade. Intressant var dock att av de kvinnor som rapporterade negativ 

särbehandling, beskrev drygt hälften att de också upplevt positiv särbehandling.  

Tabell 4.3 I vilka frågor har du blivit negativt särbehandlad?  
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Fråga 23 handlade om respondenten någon gång känt sig annorlunda behandlad i positiv 

bemärkelse på grund av sitt kön (Diagram 4.13). Majoriteten (88%) av männen svarade att de 

aldrig upplevt positiv särbehandling. En man svarade dock att han upplevde att han fått fördelar 

jämfört med det motsatta könet eftersom män utan kvinnligt sällskap skapar ett slags 

samförstånd och ett “grabbgäng”.  

 

Diagram 4.13 Upplever du att du har blivit positivt behandlad på grund av ditt kön? 

 

Kvinnorna svarade däremot något annorlunda på samma fråga. Ungefär hälften hade inte upplevt 

fördelar på grund av att de var kvinnor, men 32 procent hade faktiskt varit med om situationer 

där de upplevt positiv särbehandling. Aspekter som togs upp var att kvinnor är mer synliga i en 

mansdominerad miljö och kan på så sätt nå fördelar, exempelvis som att många är positivt 

inställda till en kvinnlig kollega. Som en av respondenterna beskrev läget; 

“Kvinna och IT kan ibland vara extra intressant.” 

Två av kvinnorna nämnde att de upplevde att förväntningarna på dem som kvinnor inte var lika 

höga som för deras manliga kollegor.  

“Om man kommer in i en ny gruppering som ung kvinna och kanske är kunnigast i rummet 

om det ämne man ska diskutera så slår det väldigt högt. Helt oväntat av vissa kan jag 

misstänka men det inger otvivelaktigt respekt. Går motsvarande manlig kollega in så ligger 

förväntningarna där att han ska vara specialist vilket kan vara mycket svårare att infria.” 

“Det är svårt att förklara, men i vissa fall tror jag faktiskt att kvinnor kan få mer beröm för 

en utförd uppgift än en man.” 

Det verkar alltså som att kvinnor har en större tendens än sina manliga kollegor att uppleva både 

negativ och positiv särbehandling. 
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4.1.10 Mansdominans 

Uppfattningen bland hälften av både männen och kvinnorna var att andelen kvinnor på 

chefspositioner var lägre än 25 procent och ungefär en tredjedel upplevde att könsfördelningen 

på ledningspositioner var 50 procent kvinnor. (Diagram 4.14) Majoriteten av både män och 

kvinnor ansåg att IT-branschen är mansdominerad (71% respektive 87%). 

Diagram 4.14 Andel kvinnliga chefer 

 

Endast två procent av männen har svarat ja på frågan om han påverkas av IT-branschens 

mansdominans. (Diagram 4.15) En man har gjort detta eftersom han anser att teknik fortfarande 

är en ”manssak”, vilket leder till att det är ojämnt fördelat mellan andelen kvinnor. Han menar att 

det är färre kvinnor på lägre positioner medan det finns fler kvinnor på högre positioner eftersom 

en chefsposition inte kräver samma tekniska kompetens som en konsulttjänst. Av männen såg 

också två procent fördelar med fler kvinnor. En man svarade att det skulle gynna användaren 

eftersom kvinnor tar bättre hänsyn till användaren. En manlig respondent anser att detta påverkar 

antalet sökande kvinnor till tjänster, vilket inte är jämförbar med den kompetens som finns. 

Vidare anser 35 procent av kvinnor att de blir påverkade av IT-branschens mansdominans. Av 

kvinnorna upplever sex procent att det är bättre nu än för mer än 10 år sen. En del kvinnor säger 

också att de inte vet hur det är att jobba i en annan bransch. Vilket också resulterar i att de inte 

kan veta om de hade blivit påverkade av mansdominansen. Det som kvinnorna (10 %) anser vara 

positivt med att arbeta i en mansdominerad bransch är att de får mer uppmärksamhet.  
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Diagram 4.15 Påverkas du av mansdominansen? 

 

Vidare ser de också en fördel med att jobba med män då de “slipper” problemen som uppstår i 

kvinnodominerande branscher så som skvaller. Två kvinnor uttryckte sig enligt nedan.  

“Antalet män avseende utvecklare är slående i förhållande till antalet kvinnor. Man träffar 

sällan kvinnliga utvecklare. detta påverkar naturligtvis, även om jag inte är säker på att det 

är på ett negativt sätt. Ibland är det enklare att arbeta med män.”  

"Positivt: slipper uppleva de negativa faktorer jag ofta upplevde när jag arbetade i en 

kvinnodominerad bransch (skitsnack, ältande o.dyl). 

Negativt: Tar sällan åt mig av den grabbiga attityd som ibland uppstår, men är man trött 

och sliten kan det bli jobbigt" 

Emellertid ser 13 procent av kvinnorna negativa aspekter av den mansdominerande branschen. 

En nämner till exempel att det på ledningsmöten kan bli likformiga, att vissa frågor inte tas upp 

ordentligt. En annan kvinna nämner att det är lätt att det blir en “grabbig” attityd, en andra 

kvinna tillägger att det är svårt att känna samhörighet, samt att utnyttja informella nätverk och 

sociala kontakter.  

4.1.11 Vägar för avancemang 

På den öppna frågan nummer 14 e, ville vi fånga om individen upplevt specifika faktorer som 

underlättat för dennes eventuella avancemang. Eftersom frågan var frivillig att besvara valde 15 

av männen och 17 av kvinnorna att svara. Faktorer som nämndes av flera män var att det var 

viktigt att visa engagemang och att framåtanda, att underhålla sina kontaktnät samt i viss mån att 

det fanns en mall för karriärutveckling. Kvinnorna nämner inte strukturerade vägar för 

avancemang som något de upplever viktigt för sin karriär. De ansåg istället att det var viktigt 



Avancemang inom IT – är glastaket splittrat?  Johansson & Nyström 

45 

 

med en bra chef, ett brett kontaktnät och stöd från omgivningen i form av exempelvis kollegor. 

Aspekter som togs upp i denna fråga kunde också återfinnas i svar på andra öppna frågor, som 

exempelvis att en kvinna svarade på 15 b, varför förutsättningarna att avancera för kvinnor är 

sämre. 

“/.../Den som lyfter fram en kvinna måste vara lite våglig. Tar ofta det säkra framför det 

osäkra, ibland ren bekvämlighet.” 

En andra kvinna svarar så här på fråga 15 b, varför chanserna att avancera som kvinna är sämre 

än mannens: 

“Som kvinna måste man ofta prestera bättre än män för att bli erkänd.“ 

En kvinna svarar på fråga 14 c, varför det gick snabbare än väntat att avancera.  

“Jag tog plats, visade vad jag ville, vad jag brann för.” 

En annan kvinna svarade så här på varför tiden det tog för hennes avancemang var som väntat:  

“Som kvinna är det extra viktigt att bevisa vad man kan.” 

Det som kan utläsas från många av både männens och kvinnornas svar är hur viktigt det är att 

prestera för att bli framgångsrik i sin karriär. 

4.1.12 Sammanfattning 

Fördelningen mellan män och kvinnor bland respondenterna i vår undersökning var ganska jämn 

och inga större skillnader fanns kring om de befann sig på större eller mindre företag, om 

företagen var internationella eller nationella, eller vilken struktur de upplevde sin arbetsplats att 

ha, det vill säga att majoriteten upplevde en platt organisationsstruktur. Det fanns sociala 

evenemang på de allra flesta företag där det varierade mellan att vara chefer och anställda som 

tog initiativ till det, men det verkade som de flesta respondenter ändå valde att skilja mellan 

privat- och arbetsliv och svarade att de bara ibland umgicks med kollegor utanför 

jobbsituationer. När det kom till sina arbetsuppgifter och vidareutbildning tyckte majoriteten att 

de fick ta del av utvecklande uppgifter och hade möjlighet att delta i konferenser och 

utbildningar för att bredda sin kompetens, och det var oftast respondenterna själva som initierade 

dessa individuella utvecklingsmöjligheter. 

Det var något fler män än kvinnor som arbetade på företag där det fanns formellt mentorskap. 

Dock beskrev inte männen att en eventuell mentor tagit del i deras karriärutveckling, medan 

kvinnorna å andra sidan förklarade hur viktigt det var med en bra chef som gav stöd och 

uppmuntran och “såg vad man gick för”. Det visade sig också att de allra flesta respondenterna, 

oavsett om de var män eller kvinnor, upplevde att de fick stöd av sin chef i sin karriärutveckling, 

och de beskrev även att de själva var bra på att ge stöd åt andra.  
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Även om både manliga och kvinnliga respondenter svarade att det tidvis kunde bli lite svårt att 

kombinera familjeliv och arbetsliv på ett ultimat sätt såg de flesta inga svårigheter i att faktiskt 

finna en balans som fungerade. Flera av både männen och kvinnorna svarade att deras 

arbetsplatser hade initiativ till att göra det enklare för anställda med familj och barn, och att det 

fanns goda möjligheter att arbeta hemifrån och att arbetstiderna var förhållandevis flexibla.  

Både kvinnorna och männen uppmärksammande att det fanns informella grupperingar inom 

deras företag där de upplevde att det fattades beslut. Även på andra öppna frågor som inte direkt 

berörde ämnet informella grupperingar och nätverk, indikerade ett antal av svaren att det faktiskt 

förekommer sådana nätverk i olika utsträckning och att detta kan innebära både fördelar och 

nackdelar beroende på om en individ ingår i gruppen eller ej.  

Likaså upplevde majoriteten av både männen och kvinnorna att IT-branschen faktiskt är 

dominerad av män, men kvinnorna rapporterade också att de påverkades av denna dominans i 

större utsträckning än vad männen gjorde. Några av kvinnorna beskriver det negativa följderna 

av detta som exempelvis att miljön ibland blir “grabbig” och att på så sätt som kvinna blir svårt 

att passa in helt och hållet. Men å andra sidan upplevs det även positivt att vara kvinna eftersom 

man tillhör en minoritet och blir på så sätt mer uppmärksammad och har möjlighet att dra nytta 

av detta.  

Viljan att avancera visade sig vara jämn mellan könen. Dock var det något större del andel av de 

manliga respondenterna som svarade att de hade en önskan om avancemang. Det var också 

ungefär lika många män och kvinnor som tidigare avancerat på något sätt, men beskrev 

orsakerna för tiden det tagit för sitt avancemang något olika. Män tenderade dels att svara hur 

tjänster skapats genom omstruktureringar men också att mycket berodde på dem själva, hur de 

vågat visa framfötterna och arbetat hårt. De kvinnliga respondenterna nämnde också 

omstruktureringar, men också att det varit viktigt för dem att skaffa sig den erfarenheten som de 

ansåg krävas för att avancera, samt en strävan att kunna kombinera privat- och arbetsliv på ett 

bra sätt. Ett mindre antal beskrev också vikten av att våga ta plats och inte vara rädd för att visa 

man gick för. En majoritet av både männen och kvinnorna upplevde sina chanser för 

avancemang ungefär lika om de jämförde med det motsatta könet, dock var andelen för 

kvinnorna något lägre. Bägge parter beskrev hur viktigt det är med rätt kompetens och erfarenhet 

för att kunna utveckla sin karriär i önskat håll.  

De största skillnaderna i undersökningen var kring frågan om olika behandling beroende på det 

egna könet. Endast en av de manliga respondenterna sa att han blivit behandlad annorlunda i 

negativ bemärkelse medan lite drygt hälften av de kvinnliga respondenterna upplevt denna typ av 

behandling i olika situationer som oftast var beteende hos kollegor eller chefer eller att inte få 

äran av arbete som utförts. Av de kvinnorna som upplevt negativ särbehandling beskrev dock 

hälften att de också varit med om situationer där de blivit positivt särbehandlade. Här nämndes 

bland annat att IT och kvinna kan vara en extra intressant kombination och att förväntningarna 

på män inom branschen ibland tycks vara högre än för kvinnliga motsvarigheter, vilket för 

männen kan vara svårt att infria. 
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4.2 Dokumentundersökning 

Nedan kommer dokumentundersökningen att presenteras. Dokumenten består både av artiklar, 

blogginlägg och av tal från TED talks. Alla dokument finns i sin helhet i bilagorna B3.1 – B3.6. 

Ur en artikel får vi fram information om att kvinnorna är underrepresenterade redan under 

utbildningen, och att mansdominansen är märkbar redan där, exempelvis i lärarens uttryck (se 

bilaga B3.1). Vidare framgår det också att kvinnor i regel är mer tystlåtna, vilket leder till att de 

inte får beröm i samma utsträckning för deras prestationer, som männen får. Det kan också leda 

till att rekryterare och chefer utgår från att männen innehar potentialen eftersom det är de som 

syns mer, och kvinnorna glöms således bort. I större mån verkar män vilja få sin prestation 

bekräftad (se bilaga B3.1). 

“Män vill hela tiden visa upp hur duktiga de är men sen kan det finnas kvinnor som 

egentligen är mycket duktigare som sitter och jobbar i tysthet”. (se bilaga B3.1 s. 2)  

Även Sheryl Sandberg COO, Chief Operating Officer, på Facebook nämner detta fenomen i ett 

tal på TED talks (se bilaga B3.2). Män tillskriver framgång till sina personliga egenskaper medan 

kvinnor lyckas tack vare yttre faktorer, så som att de hade tur eller att något hjälpte dem, (se 

bilaga B3.2) vilket också återfinns hos jantelagen. Detta har stor betydelse för en individs 

avancemang, eftersom ingen får hörnkontoret om de inte tar plats, och ingen blir befordrad om 

de inte tror att de förtjänar det. Vidare fortsätter Sandberg med att det har visats sig att framgång 

och omtyckthet korrelerar positivt för män medan det korrelerar negativt för kvinnor. En 

framgångsrik kvinna blir således mindre omtyckt i förhållande till sina manliga motsvarigheter 

(se bilaga B3.2).  

Två artiklar nämner också att de aldrig har blivit sämre behandlade på grund av sitt kön utan det 

snarare är tvärtom, de har blivit positivt behandlade just för att de är kvinnor (se bilaga B3.1; 

bilaga B3.3). En kvinna i en mansdominerad organisation får mer uppmärksamhet och syns mer i 

förhållande till sina manliga kollegor.  Männen lyssnar på vad kvinnan har att säga och hon blir 

ihågkommen. Charlotta Falvin menar att det kanske inte finns ett glastak inom IT-branschen (se 

bilaga B3.3). En intervjuperson förklarar också att det kanske inte finns specifika hinder för 

kvinnor eftersom IT är ett modernt yrke: 

“Överlag tror jag att IT är ett ganska modernt yrke. Jag tror inte att man är så inbunden i 

könsroller, man måste inte vara man för att göra något bättre.” (se bilaga B3.1 s. 3)  

Ett dokument beskriver också arbetssituationen på Dice, ett företag som utvecklar dataspel. 

Företagets personal består till 90 procent av män och medelåldern är 32 år. Arbetssituationen 

som beskrivs är mycket trivsam och kreativ. Detta syns exempelvis genom att ordinarie VD:n 

har tagit pappaledigt, något som accepteras och uppmuntras (se bilaga B3.4). Att ha möjligheten 

att ta ledigt för att ta hand om sin familj är viktigt säger vikarierande VD, det ger kreativitet och 

glädje på jobbet.   
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“Vi vill ju ha en hållbar personalpolitik, att folk ska trivas med att jobba här och faktiskt 

kunna jobba på Dice hela livet om de vill. Då måste privatlivet fungera, jobbet är inte allt.” 

(se bilaga B3.4, s. 1) 

Denna förståelse för vikten av föräldralivet är något som tycks vara speciellt för svenska företag, 

en indikation på detta är att Dices ägare det amerikanska Electronic Arts fortfarande efter sex års 

ägarskap tycker att det är märkligt att VD:n tar ut föräldraledighet, något som överlag är 

sparsamt i amerikanska företag (se bilaga B3.4). Sandberg tar också upp vikten av att ha ett 

jämställt förhållande för att lyckas i karriären (se bilaga B3.2). Det är emellertid inte bara paret 

själva som är ansvariga för detta utan hela samhället. Exempelvis beskriver Sandberg att män, 

fäder, som går på “mommy-and-me” (liknande svenska öppna förskolor), sitter själv och leker 

med sina barn, då resterande mammor inte umgås med fäderna (se bilaga B3.2). Även i en artikel 

i Gadgette diskuteras nationens påverkan på företaget. Drucker som är anställd på det 

svenskgrundade företaget Sound Cloud, baserat i Tyskland märker av den svenska ideologin och 

dess värderingar kring jämställdhet (se bilaga B3.5).  

Genomgående i flertalet dokument belyses vikten av nätverk. Att ingå i ett nätverk hjälper 

kvinnor i karriären, kvinnorna lär sig att ta för sig och ta plats (se bilaga B3.6), även i Arstad 

Djurbergs artikel (se bilaga B3.7) beskrivs nätverkande som något essentiellt för karriärklättring. 

Att värna om sitt nätverk är viktigt. Vidare poängteras också vikten av att ta hand om sitt 

varumärke och ständigt sälja in sig själv som betydande för karriären (se bilaga B3.7). Ett 

dokument från tidningen Gadgette (se bilaga B3.5) tar även upp ett tal av Caroline Drucker på 

Sound Cloude, som behandlar problematiken kring att kvinnor inom IT ofta kallar sig för “geek 

girls”, tönt flickor/tjejer. Drucker menar att genom att kalla sig själv och sina kvinnliga kollegor 

för girls förminskas kvinnan undermedvetet. Genom att kalla sig själva för detta säger kvinnorna 

implicit att de inte hör hemma i IT-branschen (se bilaga B3.5). Att ha en mer jämställd 

organisation gynnar också arbetssättet då kvinnor tillför en harmonisk stämning till grupper. 

Dock menar intervjupersonen att man inte ska bortse från de mentala skillnaderna som finns 

mellan könen. Generellt sett är fler män intresserade av teknik och IT i jämförelse med kvinnor 

(se bilaga B3.1). 

4.2.1 Sammanfattning 

Genomgående i flertalet dokument framgår det att kvinnan generellt sett tar mindre plats och 

framstår som blyg och tystlåten i jämförelse med mannen. Detta blir ännu tydligare när 

rekommendationer ges till kvinnor inom IT-branschen att ta för sig och visa sina framfötter för 

att klättra i karriären. Dokumenten beskriver också hur män tillskriver sina framgångar till hans 

individuella prestationer och förmågor, medan kvinnan ser på sin framgång som något som 

skapats av yttre faktorer, så som att hon hade stöd från ledning eller andra i omgivningen.  

Kvinnor inom IT-branschen undervärderar sig själva genom att kalla sig för girls flickor, detta 

säger underförstått att kvinnan inte är värdig sin position och borde således egentligen inte vara 
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där. Det beskrivs också att mansdominansen redan upplevdes under utbildningen, vilket inte 

underlättar för att avhjälpa underrepresentationen av kvinnor, då urvalet av kvinnor i 

rekryteringsprocesser blir lågt. 

Däremot framgår det också att många kvinnor ser fördelar med att vara kvinna inom IT som ett 

mansdominerat område. Som kvinna sticker man ut och är unik, exempelvis får kvinnan mer 

uppmärksamhet och hon blir ihågkommen. Å andra sidan beskriver Sandberg att framgång och 

omtyckthet korrelerar positivt för män medan att det för kvinnor korrelerar negativt.  

Att vara engagerad i ett nätverk är också något som underlättar för kvinnor i karriären. Ett 

nätverk för och av kvinnor inom IT, tillåter medlemmarna ta plats och växa i sin roll, samt att ge 

dem självförtroendet de behöver för att våga ta för sig. 

För att lyckas i karriären tar även somliga dokument upp vikten av att ha en förstående och 

stödjande partner, för att balansera familj och jobb. Det framgår även att Sverige har en 

gynnande lagstiftning för individer som vill bilda familj och ha karriär, detta i form av 

föräldraförsäkringen. 

Att vara kvinna inom IT-branschen tycks ha fler fördelar än nackdelar, det gäller bara att våga 

visa sin kompetens och sitt driv.  

4.3 Avslutande kommentarer 

Vi kan i detta kapitel se att aspekter som togs upp i dokumentundersökningen också återspeglas i 

enkätsvaren. Det som återkommer i bägge undersökningarna är vikten av sociala nätverk och att 

underhålla dessa kontinuerligt. För kvinnor upplevs det även som viktigt att ha en bra chef som 

ser potentialen och ger stöd. Varken män eller kvinnor upplevde svårigheter i att kombinera 

familjeliv och karriär. 

Vad som också kan ses är att mansdominansen inte behöver medföra negativa konsekvenser för 

kvinnor (trots att den i vissa fall gör det), utan kan istället uppfattas som något positivt. Även om 

kvinnor inte väljer att framhäva sig själva i lika stor utsträckning som män, syns de mer eftersom 

de är så pass få. För att avancera och bli framgångsrik läggs tonvikten, i båda undersökningarna, 

vid individerna och deras vilja att klättra i karriären, att våga visa framfötterna och att inte vara 

rädd för att ta för sig. 
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5 Analys och diskussion  

Nedan kommer den empiri vi har presenterat i föregående kapitel att analyseras med 

utgångspunkt i den litteratur som presenterades tidigare (kapitel 2). Vi kommer att utgå från 

undersökningsmodellen (Figur 2.2 Vår undersökningsmodell) för att försöka besvara vår 

forskningsfråga om vilka faktorer som påverkar karriärutveckling och om det finns några 

skillnader mellan män och kvinnor. Analysen är uppdelad i tre delar efter modellen; 5.1 

Individuella faktorer, 5.2 Organisatoriska faktorer, 5.3 Sociala faktorer.  

5.1 Individuella faktorer 

Under denna rubrik kommer vi diskutera hur våra respondenter svarat i förhållande till de 

faktorer som framkommit ur de teorier och tidigare studier som beskrivits i kapitel 2. Anser våra 

respondenter att deras karriärutveckling har blivit påverkad av dessa faktorer?  

5.1.1 Manligt, kvinnligt och karriärutveckling 

Chodorow (1999) menar att kvinnan under uppväxten blir präglad av relationen till modern, 

medan mannen blir präglad av en separation från modern vilket ligger till grund för uppväxten. 

Gilligan (2001) diskuterar hur pojkar och flickor leker olika där pojkarna som vill framhäva sig 

själva och flickorna sällan strävar efter att vinna på någon annans bekostnad, och även att det 

skulle anses vara socialt okvinnligt att som kvinna visa upp sina personliga framgångar. Vi anser 

att detta fortplantar sig i de stereotyper som finns förknippade med de olika könen. Att kvinnan 

ska vara tyst och inte ta plats, medan mannen ska vara kaxig, framhäva sig och vara självständig. 

Männen lär sig också att de kan bli utbytta och att det ständigt finns en kamp om att få överleva, 

att vara kvar i gruppen (Sörensen, 1984). Män berättar gärna hur duktiga de är, medan kvinnor 

inte gör det (se bilaga B3.1), och även Sandberg (se bilaga B3.2) beskriver hur män tillskriver sig 

själv och sina egenskaper som viktiga för sin framgång medan kvinnor uppnår framgång på 

grund av yttre faktorer. 

Även respondenter i enkäten påpekar att män är mer kaxiga och visar framfötterna. Dessutom 

nämns detta i blogginlägget från Netladies (se bilaga B3.6) att kvinnor inom nätverken är 

supersmarta men de syns och hörs för lite. Kvinnorna lägger även större tonvikt vid stöd från 

chefer och omgivning för deras avancemang, alltså att de värnar om relationen och behöver få 

sitt avancemang bekräftat av alla berörda parter, för att på så sätt inte verka överlägsen. Likaså 

nämns detta av Sandberg (se bilaga B3.2), att kvinnor underskattar sig själva medan männen 

överskattar till större del. De resultat som framkommit ur vår undersökning kan alltså 

underbyggas av de teorier som tidigare presenterats (Sörensen, 1984; Gilligan 2001; Elacqua et 

al., 2009). Vi kan således se att det finns en tendens att kvinnor i större utsträckning tar mindre 
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plats. Emellertid har ett antal kvinnor i vår studie också sagt att de vågat ta plats och visa 

framfötterna. Här kan vi alltså se en tendens till att vissa kvinnor avviker från det traditionella 

synsättet på hur en kvinna bör bete sig. Dock finns det även likheter i vår studie med tidigare 

teorier som indikerar att kvinnan lägger tonvikt på relationer och inte framhäva sig själv på 

andras bekostnad. Å andra sidan behöver resultaten inte betyda att kvinnorna tar mindre plats 

just på grund av att de är kvinnor, utan kan snarare vara en följd av att tillhöra en 

minoritetsgrupp. Kanter (1993) påpekar att individer som tillhör en minoritet i en organisation 

kommer att försöka göra sig själva mindre synliga och sträva efter att ta mindre plats.  

5.1.2 Föräldraskapets påverkan på karriärutveckling 

Det visade sig utifrån studien att majoriteten av respondenterna ansåg att det inte var något 

problem att kombinera en karriär inom IT med att bilda familj, knappt 20 procent av männen och 

20 procent av kvinnorna svarade att de ansåg att det fanns svårigheter med denna kombination. 

Detta kan grundas i den fungerande föräldraförsäkringen som finns i Sverige.  Vikarierande VD 

på spelföretaget Dice säger i en intervju att det är självklart att de anställda ska ta ut 

föräldraledighet, något som den ordinarie VD:n har gjort (se bilaga B3.4). Denna moderna syn 

på ett jämställt föräldraskap tror vi har en grund i branschens relativt unga ålder. De 

ålderdomliga könsrollerna existerar inte inom IT, menar intervjupersonen (se bilaga B3.1). Även 

respondenter i enkäten har svarat att det inte är ett problem att kombinera, personer som tar 

föräldraledigt får tillbaka sin tjänst och ibland till och med en bättre tjänst. Dessa förbättrade 

möjligheter beskrivs även av Tyrkkö (2001). Emellertid svarade respondenter att det ibland kan 

krävas både en förstående partner och en god planering, dock tror vi inte att detta är något som 

utmärker sig för IT-branschen. Något som även belyses som viktigt för karriärutvecklingen att 

förhållandet till den andra partnern är jämställt (se bilaga B3.2).  

Några respondenter har svarat att det finns fördelar med IT-branschen eftersom arbetet oftast är 

platsoberoende och arbetstiderna är flexibla, även Teague (2002) fann denna möjlighet till en 

flexibel arbetstid som en positiv faktor till varför kvinnor valde att arbeta inom IT. Således tycks 

inte teorin från Applebaum et al. (2011) stämma överens med de resultat som vi har funnit, 

eftersom dessa menar att kvinnor som hade familj och barn upplevde en större stress och tyckte 

att det var svårt att kombinera en karriär med detta. Dock svarade ett par av de äldre kvinnorna 

och de äldre männen, att familj och barn faktiskt för dem medfört vissa hinder i deras 

avancemang. Yngre kvinnor och män hade istället en annan uppfattning som var mer positiv där 

de beskrev sina arbetsplatser som att de hade initiativ som underlättade för anställda med familj 

och barn.  

Att yngre kvinnor upplever att de möts av färre hinder än sina äldre kollegor var även något som 

Simpson och Altman (2000) kom fram till och stämmer således överens med tidigare 

presenterade studier. Här tror vi att det kan finnas ett generationsskifte som leder till att de yngre 

respondenterna inte upplever hinder i samma mån som den äldre generationen. De tycks ha en 
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mer positiv inställning till sin arbetssituation och jämställdhet. Det kan också vara så att företag 

idag i större utsträckning insett vikten av att anställda uppnår en balans mellan arbetsliv och 

familj, för att kunna utföra ett gott arbete och trivas på sin arbetsplats. Detta återspeglas i flera av 

svaren från respondenterna i enkätundersökningen där de beskriver hur företagen de arbetar på 

aktivt arbetar för att de anställda ska kunna kombinera jobb och familj på ett bra sätt. 

5.2 Organisatoriska faktorer 

5.2.1 Struktur 

Majoriteten av individerna jobbade på ett företag som karakteriserades av en platt 

organisationsstruktur, en majoritet hade även färre än 25 procent kvinnliga chefer på det företag 

som de jobbade på. Det kan ha varit så att respondenterna har tolkat frågan på ett sådant sätt att 

de hade närmsta chefen, egna avdelningen i åtanke, och inte hela organisationen med dess 

ledning. Ett större antal kvinnor jobbade på ett företag som uppskattningsvis hade fler kvinnliga 

chefer. Billing och Alvesson (1989) fann att organisationer som präglades av en platt struktur 

hade fler kvinnliga chefer. IT-branschen är en ung och modern bransch och präglas inte av den 

ålderdomliga synen av kvinnan (se bilaga B3.1). Detta fann även Tai och Sims (2005) som en 

orsak till varför kvinnor i IT-branschen inte upplever att det finns ett glastak samt även att IT-

företag är präglade av en plattare organisationsstruktur.  

Vi anser att resultaten från denna fråga inte är tillräckliga för att kunna dra några direkta 

slutsatser om att organisationsstruktur har en inverkan på karriären, men de går i samma riktning 

som tidigare studier, exempelvis, Tai och Sims (2005), Billing och Alvesson (1989). Att 

organisationsstrukturen inte tycktes ha samma effekt i vår studie som i andras, tror vi kan bero på 

de svenska värderingarna och det faktum att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i 

världen. Att värderingar väger starkare än organisationsstruktur är något som en bredare studie 

hade kunnat undersöka. Vi ställer oss frågande till huruvida en nations värderingar och samhälle 

kan, eller inte kan, överrösta organisationens val av struktur.  

5.2.2 Mentorskap  

Mentorskap är något som kan reducera upplevelsen av barriärer för avancemang (Teague, 2002; 

Elacqua et al., 2009; Jackson, 2001). Totalt 55 procent sa att företaget de jobbade på hade ett 

formellt mentorskap, 77 procent sade också att förutsättningarna för avancemang var ungefär 

lika för könen. Detta kan indikera att ett befintligt mentorskap faktiskt underlättar för 

avancemang, även om indikationen är svag, vilket får stöd i studien av Jackson (2001). Å andra 

sidan var det ingen som uttryckligen nämnde att en mentor varit en betydande hjälp i 

karriärutvecklingen. 
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Majoriteten svarade också att de hade stöd från sin chef i sin karriärutveckling, något som också 

kan ha en positiv inverkan på karriärutveckling. De beskrev hur viktigt de tyckte att det var att ha 

en bra chef som uppmärksammande prestationer och gav stöd. Att chefen agerar mer som en 

mentor var även något som ingick i modellen av Elacqua et al. (2009). Våra resultat går alltså i 

riktning med både Elacqua et al. (2009) och Jackson (2001), det är således viktigt att chefer och 

ledare agerar som stöd åt de anställda och att ha ett formellt mentorsprogram. Det kan därför 

vara fördelaktigt att kombinera dessa två eftersom det tidigare kommit fram att kvinnor som 

befinner sig på lägre positioner inom organisationen vill ha formella mentorsinitiativ (Lyness & 

Thompson, 2000). Vi anser att ha en chef som stöttar i kombination med en formell mentor kan 

få anställda, oavsett vilket kön, att se fler möjligheter för sin karriär.  

5.2.3 Chans till individuell utveckling inom företaget 

Både män och kvinnor upplevde att de kontinuerligt fick nya och intressanta arbetsuppgifter 

(73% respektive 68%), vilket kan leda till en reducerad perception av glastaket. Vidare upplevde 

också mer än 80 procent av både män och kvinnor att de hade möjlighet att delta på utbildningar 

och konferenser som var viktiga på deras karriär. Det framgick även att det i huvudsak var de 

själva som tog initiativ till att delta på dessa. Detta stämmer överens med Teague (2002) som 

fann att IT-branschen var uppskattad eftersom det var goda möjligheter till vidareutveckling.  

Vidare säger Jackson (2001) att möjligheten att få utbilda sig och delta på konferenser ökar 

känslan och chansen till avancemang, mer än 80 procent av både männen och kvinnorna i vår 

undersökning hade möjlighet att delta på utbildningar och konferenser. Detta kan alltså påverka 

respondenternas upplevelse av deras förutsättningar för avancemang. Även Kanter (1993) 

beskriver att möjligheter till att uppnå en ökad kunskap och kompetens samt strukturerade 

karriärvägar, påverkar hur den anställde ser på sina chanser att avancera, en anställd som har 

bättre möjligheter alltså tydligare karriärvägar och fler möjligheter att delta på utbildningar 

kommer också att se sina chanser till avancemang som större. Motsvarande kommer en person 

med färre möjligheter att anse sina chanser till avancemang som knappa. Det höga antalet 

respondenter som hade tillgång till utbildning kan i förlängningen också påverka hur de ser på 

sina chanser till avancemang.  

Vi kan genom detta se att förutsättningarna för männen och kvinnorna inte skilde sig åt när det 

kom till möjligheter att öka den individuella kompetensen och erfarenheten. Dessa möjligheter 

anser vi bidra till att respondenterna inte upplevde barriärer för sitt avancemang. 
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5.3 Sociala faktorer 

5.3.1 Stereotypers påverkan på avancemang 

Kvinnor kan redan under studieåren få en felaktig bild av vad IT innebär, då de senare 

“snubblat” över ämnet och fattat tycke för det (Teague, 2002). Den stereotyp som framställs för 

IT är inte attraktiv varken för män eller för kvinnor, men framförallt inte kvinnor (Hayes, 2010). 

Emellertid menar Hayes (2010) också att denna bild oftast inte stämmer, trots detta så består den. 

Tre procent av kvinnorna nämner att hon har svårt att avancera eftersom det finns så få kvinnliga 

förebilder inom branschen. Det är således svårt att se sig själv i en högre post eftersom 

stereotypen för detta är en man. Stereotypen för kvinnan anses ofta vara tystlåten och blyg. 

Kvinnor syns och hörs i regel mindre än män, varför det är extra viktigt att man som chef 

framhäver kvinnor som är duktiga men som inte syns. Att kvinnan inte tar lika mycket plats som 

mannen kan leda till att man tar förgivet att kunskapen finns hos männen (se bilaga B3.1). 

Emellertid fann vi att några av de kvinnor som deltog i studien kan tyckas besitta “typiskt” 

manliga egenskaper, så som att vara kaxig och visa framfötterna, detta strider mot de stereotyper 

som finns för kvinnor. Det kan tänkas vara så att kvinnorna som väljer att arbeta inom en 

mansdominerad bransch, redan innan innehar dessa personliga egenskaper.  

Wahl (2003) beskriver att det finns skillnader mellan hur män och kvinnor agerar, kvinnor har 

lättare för att ta kontakt med individer. Sörensen (1984), Gilligan (2001) och Chodorow (1999) 

beskriver att kvinnan är formad av en relation och värnar om den, hur flickan leker annorlunda 

än pojkar. Män är generellt sett mer intresserade av teknik och denna mentala skillnad ska inte 

underskattas. Det finns också en fördel med att ha ett arbetslag med både kvinnor och män 

eftersom kvinnor bidrar till en mer harmonisk stämning (se bilaga B3.1).  

Att kvinnan ska ta mindre plats än män är något som också beskrivs i Gilligan (2001) detta 

framgår också från studien att kvinnor inte syns och hörs till samma grad som sina manliga 

kollegor. Även Caroline Drucker (se bilaga B3.5) menar också att kvinnor inom IT nedvärderar 

sig själv genom att kalla sig för “girls” i ett försök att inte vara kaxiga och ta plats. Flertalet män 

nämner också att de har fått avancera i sitt yrke på grund av att de är duktiga medan kvinnor 

nämner ofta att deras avancemang beror på en bra chef, ett bra kontaktnät och stöd från 

omgivningen. Något som också Sandberg diskuterar i sitt tal, där män tackar sig själv för sin 

framgång medan kvinnor tillskriver den åt yttre faktorer (se bilaga B3.2). Vilket kan återkopplas 

till teorier om hur genus formas där kvinnor blir präglade av en relation och män av en 

separation (Chodorow, 1999).  
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5.3.2 Vägar för avancemang 

Kvinnor som socialt agerar som män har möjlighet att avancera till chefspositioner (Sörensen, 

1984, Appelbaum et al., 2011). Wahl (2003) nämner också att kvinnor inte blir anställda som 

chefer eftersom det traditionellt sett har varit män som haft dessa poster, och eftersom män och 

kvinnor är olika anses det vara “typiska” manliga egenskaper som krävs för att bli chef. Även om 

de kvinnliga dragen är eftertraktade hos en chef så är det män med dessa egenskaper som anställs 

(Wahl, 2003). Organisationer förbiser kvinnors kompetenser eftersom det antas att mannen 

besitter dem (se bilaga B3.1). Respondenterna ansåg att det var ungefär lika möjligheter för båda 

könen att avancera inom IT-branschen. En respondent svarade dock att det på de ledande 

positionerna är svårare för kvinnan och att detta kan bero på att det är mer mansdominerat än 

resterande delar av branschen.  

Flertalet av kvinnorna ansåg att en god strukturerad och formell plan för karriärutveckling var 

viktigt för deras avancemang samt stöd från chefer och omgivning. Däremot ansåg männen att 

detta inte var lika viktigt utan det var av större tonvikt att visa framfötterna. En man svarade 

också att det finns informella vägar och dolda informella vägar för avancemang. En kvinna 

svarade också att hon hade motivation och vilja att avancera men att hennes chef sa att de sökte 

en man till den tjänsten. Även en kvinna svarar att om en man ska lyfta fram en kvinna till en 

högre position krävs det att han är modig, ofta väljs en man eftersom det anses vara ett säkert och 

tryggt val. Detta kan indikera att det finns värderingsbias (Nelson, 2004) även inom IT-

branschen i Sverige. Två kvinnor nämner också att de avancerat eftersom de visat framfötterna, 

som kan tyckas vara en “typiskt” manlig egenskap, en kvinna säger också att det är extra viktigt 

som kvinna att bevisa vad man kan. Detta finner vi även stöd för i studien av Elacqua et al. 

(2009) som påvisar att kvinnor innan de har blivit befordrade hade presterat mycket högt innan 

den förverkligades. Det här kan också indikera på att kvinnor som vill nå högre positioner måste 

agera som män, genom att framhäva sig själv och sina prestationer, vilket även Sörensen (1984) 

fann nödvändigt för avancemang och tillgång till maktpositioner.  

5.3.3 Mansdominansen 

Grabbig - att ha en föraktfull inställning till kvinnor med tendens att se kvinnan som ett 

sexobjekt. (Nationalencyklopedin, 2012b) 

Redan under utbildningen infinner sig mansdominansen (se bilaga B3.1). Totalt tycker 78 

procent av urvalet att IT-branschen är mansdominerad och 20 procent anser att de påverkas av 

det, både positivt och negativt. I studien framgår också att 35 procent av kvinnorna påverkas av 

den mansdominans som råder inom IT- branschen. En kvinna nämner också att en “grabbig” 

attityd enkelt infinner sig, samt att man som kvinna har svårt att känna samhörighet. Även 

indikationer på en negativ påverkan av mansdominansen fanns i studien av Teague (2002).  
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Å andra sidan ser ett antal kvinnor till och med mansdominansen som något positivt och 

beskriver hur de “slipper” aspekter som är förknippade med kvinnodominerade branscher, som 

till exempel skvaller och gnäll, att det till och med kan vara enklare att jobba med män. Vissa, 

framförallt äldre kvinnor, nämnde att de kanske inte märker av mansdominansen längre eftersom 

de jobbat så länge i branschen. De har emellertid också reflekterat över att det har blivit enklare 

att vara kvinna idag än tidigare.  

Våra resultat visar alltså på att det finns både fördelar och nackdelar med att vara kvinna inom en 

mansdominerad bransch. Dock ställer vi oss frågan om det kan vara så att detta beror på ens 

individuella egenskaper och således varken är köns- eller genusrelaterat, att vissa personligheter 

dras till vissa branscher och uppskattar det, varför kvinnorna i undersökningen inte heller 

uttryckte att de upplever det som ett hinder. Vi tror också att det kan bero på att kvinnorna 

generellt i studien framhävde “typiska” manliga egenskaper, som att visa framfötterna, vara 

kaxig och våga ta för sig. Detta kan visa på att det kan vara så att det är en viss personlighet som 

dras till IT-branschen. Många av kvinnorna hade dessutom varit i branschen i mer än 10 år, 

vilket kan tyda på att de som möts av hinder och inte vågar ta för sig, väljer att lämna branschen.  

5.3.4 Bemötandet av karriärkvinnan och karriärmannen 

En av fördelarna med att vara kvinna inom IT är att man sticker ut och blir lättare ihågkommen 

(se bilaga B3.1; B3.3). Att som kvinna få större uppmärksamhet är något som Wahl (2003) också 

beskriver, denna positiva särbehandling blir tydligare i en mansdominerad bransch, där kvinnan 

sticker ut på grund av det låga antalet. Männen lyssnar på vad kvinnan har att säga och hon blir 

ihågkommen (Wahl, 2003). En kvinna nämner också att kvinnor kan tänkas få mer beröm för en 

uppgift än sina manliga kollegor. 32 procent av kvinnorna i vår studie hade upplevt positiv 

särbehandling på grund av sitt kön. En kvinna nämnde till exempel att kvinnor får mer beröm för 

en utförd uppgift jämfört med en man. Emellertid ifrågasätter vi om detta verkligen är positivt 

eftersom det kan tyda på att omgivningen har lägre förväntningar på en kvinna och alltså inte ser 

henne som jämlik mannen.  

En man har svarat att han känner sig positivt särbehandlat eftersom han har tillgång till sociala 

sammanställningar som kvinnan inte har. Detta indikerar alltså att särbehandling inte endast är 

ett fenomen som rör det kvinnliga könet utan att det finns situationer där även mannen blir 

positivt särbehandlad. Vi kommer diskutera fenomenet kring grupperingar som endast mannen 

har tillgång till, även kallat old boys’ network senare i detta kapitel.  

Vidare har ungefär hälften av kvinnorna svarat att de upplevt negativ särbehandling, de största 

orsakerna var beteende hos kollegor och chefer samt att de inte fått “äran” för en utförd uppgift, 

vilket motsätter sig till anledningar för positiv särbehandling, där kvinnorna svarade att de fått 

mer beröm. Wahl (2003) fann att kvinnor som hade en vilja att avancera upplevde till större del 

att de blivit negativt särbehandlade. För de kvinnor i vår studie som ville avancera svarade 46 

procent att de blivit negativt särbehandlade, 8 procent svarade att de inte visste om de blivit 
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negativt särbehandlade och ytterligare 46 procent svarade att de inte blivit det. Våra resultat 

stödjer till viss del inte Wahls (2003) resultat, eftersom det var lika många som svarade ja och 

nej. Vi kan förmoda att detta kan bero på skillnaden i urvalet och branschen, då Wahl (2003) 

undersökte kvinnliga civilekonomer och civilingenjörers upplevelser. Flertalet av våra 

respondenter har yttrat att IT-branschen är en modern bransch och att vara kvinna inte är ett 

problem, detta framgick också av dokumentundersökningen (se bilaga B3.1, B3.3). Vidare tror vi 

också att det kan vara så att IT-branschen premierar vilja att avancera i kombination med 

kompetens och erfarenhet framför kön.  

En intressant aspekt var dock i vår studie att av de kvinnorna som svarat att de blivit negativt 

särbehandlade någon gång, rapporterade 70 procent att de också upplevt positiv särbehandling. 

Wahl (2003) tar upp hur begreppet könsdiskriminering kan komma att agera som en syndabock 

för motgångar. Vi kan emellertid inte påvisa att detta har skett i vår studiepopulation, men 

resultaten nämnda ovan kan vara en indikation på just detta fenomen Wahl (2003) beskriver. 

Oavsett om behandlingen var positiv eller negativ upplevde kvinnor att de blev behandlade 

annorlunda på grund av sitt kön. Även om vi inte kan dra några slutsatser från detta, är det ändå 

värt att poängtera. Detta är dock ett fenomen som vi anser hade varit intressant att undersöka 

vidare. 

5.3.5 Nätverkande, Old boys’ network - informella grupper och socialt utanför jobbet 

För att få en framgångsrik karriär är det viktigt att värna om sitt nätverk (se bilaga B3.7). Även 

blogginlägget av Netladies poängterar hur viktigt nätverkande är för kvinnor som vill avancera, 

många kvinnor framhäver inte sin kompetens i samma utsträckning som män, varför ett nätverk 

är essentiellt för avancemang (se bilaga B3.6).  

Totalt svarade 45 procent av våra respondenter att det fanns informella grupperingar, 52 procent 

av kvinnorna och 38 procent av männen ansåg att det fanns informella grupper. En kvinna 

nämner att det finns ett osynligt nätverk i ledningen, och likadant nämnde en man att det bildas 

“grabbgäng” som kvinnor inte har tillgång till. Detta är något som stämmer överens med flertalet 

tidigare studier, Appelbaum et al. (2011), Elacqua et al. (2009) samt Wentling och Thomas 

(2009), dessa informella grupper är uteslutande för män, vilket leder till att kvinnor går miste om 

chanser till avancemang. Även ett antal kvinnor som rapporterar att de har blivit negativt 

särbehandlade nämner att detta har skett genom uteslutande ur sociala nätverk. Ett par kvinnor 

nämner också att de har upplevt att de inte fått ta del av viktig information, detta uteslutande är 

också något som Elacqua et al. (2009) tar upp i sin diskussion kring old boys’ networks. Även en 

av männen nämnde att han upplevt positiv särbehandling eftersom män får ta del av information 

via informella sociala kontakter. Detta tyder på att män är medvetna om att det finns vissa 

grupperingar som kvinnan inte är tillåten i.  

Att mannen tar upp detta som positiv särbehandling är något som vi tycker också bevisar att det 

är ett problem för kvinnor. Dock anser vi att problemet med informella nätverk, olikt andra 
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problem, inte är greppbart. Det finns inga verktyg för att upplösa dessa informella nätverk. Vi 

menar inte att dessa nätverk ska upplösas men detta kan vara en anledning till varför kvinnor har 

tagit initiativ till att skapa formella nätverk endast för kvinnor, för att på så sätt skapa någon 

slags balans.  

Det framgick även av studien att flertalet respondenter jobbade på ett företag som anordnade 

sociala evenemang, i varierande grad. Dessa sociala evenemang tror vi kan bidra till en bättre 

arbetssituation, som gynnar karriärutvecklingen. Här anser vi att det finns möjligheter för 

anställda att skapa sociala kontakter och bygga nätverk. På denna punkt ser vi dock inga 

skillnader i förutsättningar mellan män och kvinnor, och de flesta verkar välja att skilja på 

privatliv och arbetsliv. Detta kan också ses på andelen som valde att umgås med sina kollegor 

utanför jobbet, vilket var få. 

5.3.6 Förutsättningar för avancemang 

Lyness och Thompson (2000) menar att män tenderar att vilja ha viktiga arbetsuppgifter, medan 

kvinnor inte ser detta som en lika viktigt aspekt av sin karriärutveckling. Respondenterna i vår 

studie upplevde generellt att deras kompetens överensstämde bra med deras arbetsuppgifter, 

vilket indikerar att de var tillfreds med sin arbetssituation i denna fråga. Vår studie visade dock 

att 45 procent av kvinnorna inte hade en önskan om att avancera, medan fler av männen hade en 

önskan om att avancera. Detta tror vi kan vara en av anledningarna till att kvinnor är 

underrepresenterade på chefspositioner inom IT-branschen. I kombination med att det från 

början finns få kvinnor inom branschen och att många av dessa inte väljer att avancera tror vi 

kan bidra till en illusion av ett glastak.  

Det framgick också av vår studie att män och kvinnor ansåg att förutsättningarna var ungefär lika 

för båda könen att göra karriär inom IT-branschen. 67 procent av kvinnorna svarade att deras 

förutsättningar var ungefär lika stora som männens. Denna siffra var något högre för männen 85 

procent svarade ungefär lika. Cirka sex procent av både kvinnor och män svarade att det motsatta 

könet hade bättre förutsättningar till avancemang. Något som vi fann överraskande och som kan 

vara en indikation på att glastaket är splittrat. Det var emellertid fler kvinnor än män som ansåg 

att deras förutsättningar var sämre än det motsatta könets. Männen valde att utveckla och svara 

att det var kompetens och prestation som avgjorde vem som fick avancera. Ett antal män 

poängterade också att många företag aktivt letar efter kvinnor och gärna ser att antalet kvinnliga 

chefer höjs, vilket i förlängningen bidrar till sämre förutsättningar för männen. Även Falvin 

påpekar att det kanske inte finns ett glastak inom IT-branschen (se bilaga B3.3). Denna 

upplevelse av motpartens förutsättningar mynnar ut i förståelsen om att det i en hög grad inte 

finns könsspecifika barriärer inom IT-branschen, vilket är något som framgick av Tai och Sims 

(2005) undersökning av högteknologiska företag. Att tillhöra en minoritet, vilket kvinnor i 

mansdominerade branscher gör kan leda till ett lågt självförtroende (Lyness & Thompson, 2000; 
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Kanter, 1993). Detta anser vi således kan förklara den procent av kvinnorna som fann sina 

förutsättningar sämre än männens.   

5.3.7 Avslutande kommentarer  

Hur män och kvinnor verksamma inom IT ser på sina möjligheter för avancemang skiljer sig åt 

mellan dem. Faktorerna som diskuteras påverkar män och kvinnor olika. Kvinnorna anser till 

exempel att ingå i ett nätverk och att ha en stödjande chef är viktigare för sitt avancemang än 

sina egna prestationer, vilket skiljer sig från männen. Som tidigare nämnts kan somliga av 

kvinnorna i studien uppfattas som kvinnor med “typiskt” manliga egenskaper, vilket visade sig i 

att flertalet beskrev att de kommit dit de är idag genom, dessa manliga egenskaper, så som att 

vara kaxig, visa framfötterna och ta för sig. Dessa manliga egenskaper utesluter dock inte de 

kvinnliga egenskaper som kvinnan har blivit präglad av sedan uppväxt.  Flertalet respondenter 

såväl män som kvinnor påpekade att det finns informella nätverk där beslut tas som endast är 

tillgängliga för männen. Detta tror vi kan förklara varför formella nätverk har bildats för kvinnor. 

En del faktorer så som föräldraskap påverkade män och kvinnor lika mycket. Det visade sig dock 

att kvinnorna i större utsträckning inte vill avancera. Detta kan bero på avsaknaden av kvinnliga 

förebilder inom branschen, även avsaknaden av positiva förebilder hämmade avancemang för 

båda könen. Att ha en stödjande chef visade sig vara viktigare än att ha en mentor. 

Sammanfattningsvis kan vi alltså säga att det finns faktorer som påverkar avancemang, både 

positivt och negativt.  
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6 Slutsatser 

Glastaket är splittrat inom IT-branschen, det pekar vår studie på. Svårigheterna som tros finnas 

inom den mansdominerade IT-branschen är varken så många eller så svåra att ta sig igenom som 

det framställs. Majoriteten av både männen och kvinnorna i vår studie ansåg att deras chanser till 

avancemang var ungefär lika det motsatta könet. Detta antyder att det inte finns hinder i karriären 

som är specifika för något kön. Även om faktorerna som påverkar mäns och kvinnors 

avancemang inom IT-branschen är desamma har de olika betydelse för de olika könen. 

Majoriteten av både männen och kvinnorna i vår undersökning upplevde sina möjligheter för 

avancemang som goda, även om de beskrev olika anledningar till detta. I Tabell 6.1 presenteras 

faktorerna som vi kommit fram till påverkar avancemang på olika sätt och är ordnad efter de 

faktorer som har störst inverkan. Därefter presenteras de faktorer som visade sig ha liten eller 

ingen inverkan alls i Tabell 6.2. 

Tabell 6.1 Faktorer som påverkar karriärmöjligheter 

Faktorer Inverkan på avancemang 

Motivation (vilja att 
avancera) 

Denna faktor var absolut viktigast, både för män och för kvinnor. Ju högre motivation och vilja, 
desto bättre var möjligheterna för avancemang. 

Personligt 
engagemang 

Både män och kvinnor ansåg att det var viktigt att visa framfötterna och våga ta för sig. Denna 
faktor något som framkom ur de öppna frågorna, något som vi alltså specifikt inte frågade 
efter.  

Utvecklande 
arbetsuppgifter 

Kompetens är något som respondenterna ansågs vara av vikt för deras karriär. För att erhålla 
detta är det i sin tur viktigt att få möjlighet till vidareutbildning och utvecklande arbetsuppgifter.  

Nätverk Nätverk visade sig ha betydelse för både kvinnors och mäns karriärutveckling, dock var detta 
något viktigare för kvinnorna. Detta framgick från de öppna frågorna i enkäten samt 
dokumentundersökningen. 

Mentorskap & 
förebilder 

Fler kvinnliga förebilder efterfrågades och kan således ha en positiv inverkan på kvinnors 
karriär. För männen var förebilder inte lika viktigt. Formellt mentorskap hade liten betydelse för 
avancemang för båda könen. Att chefen agerar som mentor är desto viktigare, framförallt för 
kvinnor. 

Ålder De yngre respondenterna hade en mer positiv inställning till sin karriär och arbetssituation i 
allmänhet, något som vi tror kan bero på ett generationsskifte.  

Tid inom yrket Ju längre tid inom yrket desto fler erfarenheter hade respondenterna – både positiva och 
negativa sådana. Dessa påverkade i sin tur de upplevda möjligheterna för avancemang. 
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Tabell 6.2 Faktorer med mindre inverkan på karriärmöjligheter 

Faktorer Inverkan på avancemang 

Familjeförhållanden Respondenterna fann till viss del problem, dock inga betydande problem relaterat till 
sin egen karriär. De såg heller inte att detta var unikt för branschen. 

Antal kvinnor på högre 
poster  

Kan relateras till förebilder, och ett högre antal kvinnor på chefspositioner kan alltså 
ha en positiv effekt på kvinnors upplevelse av sina karriärmöjligheter.  

Uppväxt / Manligt vs 
kvinnligt  

Könet hade ingen större betydelse för avancemang. 

Stereotyper & 
Mansdominans  

Hade ingen större inverkan. Trots att fler kvinnor än män rapporterade att de 
påverkades av mansdominansen hade det en mycket liten betydelse för hur de såg 
på sin karriär. 

Socialt utanför jobbet  Detta tycktes inte ha en påverkan då många av respondenterna inte umgicks med 
sina kollegor utanför jobbet, men ändå hade en positiv inställning till sin karriär.  

Organisationsstruktur  Från underlaget framgick inte om detta hade någon inverkan på karriärmöjligheter. 

Old boys’ networks Flertalet respondenter upplevde att det fanns informella nätverk, så kallade old boys’ 
networks, det är emellertid oklart om och till hur stor del dessa påverkar 
avancemang.  

Inflytelserika vänner i 
beslutspositioner 

Står i relation till old boys’ networks, även här fann vi inga konkreta svar för huruvida 
detta påverkar avancemang. 

Anställnings- &  
Befordringsprocesser  

Visade sig ha liten inverkan på de upplevda möjligheterna för avancemang.  

 

Det framgår av vår undersökning att kvinnor till en allt större del anser att nätverk och relationer 

är viktiga för deras avancemang medan männen anser att det är kompetens och prestation som är 

nödvändigt. Detta syns även i de nätverk som finns, de flesta IT-nätverk som finns är riktade till 

kvinnor, och de som män ingår i tycks vara öppna för alla. Detta grundas även i teorier från 

Chodorow (1999) som säger att kvinnan präglas av en relation och mannen av en separation. 

Många av kvinnorna poängterade också vikten av att ha en nära och god relation till sin närmsta 

chef, och hur viktigt det var för dem att chefen gav stöd och uppmuntran. Detta indikerar att 

mycket ansvar ligger på både män och kvinnor som redan innehar chefspositioner, att de ska 

agera som mentorer i kombination med ledare för att få kvinnor att se möjligheter att göra 

karriär.  

Implikationer från vår studie tyder på att många inom dagens IT-bransch inte upplever familj och 

barn som något hinder för karriär, vilket avviker från resultaten från många tidigare studier. Trots 

att några av respondenterna i denna undersökning, oavsett om de var män eller kvinnor, 

påpekade att det tidvis kan vara svårt att kombinera familj med karriär hade de ändå en positiv 

inställning till att detta ska gå att lösa på olika sätt. Att företag idag har formella initiativ till att 

underlätta för anställda som vill kombinera och balansera familjeliv och arbete tror vi gör att 
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både män och kvinnor inte upplever detta som ett problem. Med andra ord gör dessa initiativ att 

anställda generellt ser mer positivt på sina möjligheter för avancemang. 

Det framgick även av vår undersökning att de äldre kvinnorna upplevde fler svårigheter och 

rapporterade till större del negativa erfarenheter i sin karriär, medan de yngre var väldigt 

positiva. Å ena sidan tror vi att detta till en stor del kan bero på en generationsskillnad. Den 

yngre generationen besitter inte det ålderdomliga synsättet av kvinnan och anser generellt sett att 

män och kvinnor är jämlikar. Vilket leder till att de beter sig annorlunda än de äldre, som i 

förlängningen också leder till att de yngre kvinnorna också blir behandlade annorlunda. Å andra 

sidan tror vi att detta kan bero på att de yngre kvinnorna saknar tid i branschen, varför deras svar 

blir annorlunda. De saknar helt enkelt de erfarenheter som de äldre har. Det kan också tänkas 

vara så att de yngre kvinnorna, som förmodligen inte arbetat så lika länge som de äldre, känner 

av nyhetens behag och därför är väldigt positiva till sin arbetssituation och IT-branschen.  

Den enda större avvikelsen mellan könen i vår studie var kring huruvida man upplevt att man 

blivit negativt behandlad i någon situation och känt att detta hade med det egna könet att göra. 

Bland kvinnorna svarade många att de upplevt olika typer av negativ särbehandling, medan 

endast en man yttrade sig om detta. De flesta av kvinnorna som upplevt att de blivit negativt 

behandlade nämnde att det till stor del varit i situationer som involverat chefer och/eller kollegor. 

Detta tyder på att kvinnor fortfarande till en viss del möts av negativa attityder, vilket i många 

tidigare studier beskrivits bero på de stereotyper och förutfattade meningar som kommer med en 

bransch dominerad av det ena eller andra könet.  

Dessa svårigheter som kvinnor upplever och ställs inför ska fortsättas uppmärksammas, 

emellertid har samhället kommit en lång väg i frågan om jämställdhet i jämförelse med för 10 år 

eller mer sedan. Detta till trots beskrev många av kvinnorna hur bra de trivs med sitt arbete, och 

de manliga respondenterna hade generellt en positiv inställning till både kvinnliga kollegor och 

chefer och såg bara styrkor i att ha en arbetsplats med en jämn könsfördelning. Både kvinnor och 

män poängterade vikten av att ha ett eget driv och en passion för det man sysslar med som 

faktorer som faktiskt är viktigast för att kunna göra karriär och trivas inom IT. De ansåg att 

kompetens och engagemang premierades och att ens könstillhörighet inte spelade någon roll alls 

när allt kom omkring. Tillslut kan vi alltså poängtera att de som arbetar inom IT-branschen gör 

det för att de har ett brinnande intresse som väger tungt och ens könstillhörighet spelar mindre 

roll. De barriärer som generellt sett finns för kvinnor i andra branscher tycks vara lätt 

genomträngliga inom IT, om de ens existerar.   
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Bilagor 

B1 Enkät 

Karriärutveckling inom IT 

Hej, Vi är två studenter från Lunds Universitet som skriver en kandidatuppsats i Informatik. Vi vill 

undersöka karriärutveckling och är intresserade av vilka hinder och möjligheter det finns inom IT-

branschen, och om det finns skillnader mellan män och kvinnor. Vi undrar därför om du skulle vilja ta dig 

tid att besvara vår webbenkät? Det tar cirka 10 minuter, det är frivilligt och dina svar är anonyma. Skicka 

gärna länken vidare till vänner inom IT. Dina svar är mycket värdefulla för oss. 

 

Bakgrund 

 

1. Ålder 
o Under 21 år 
o 21-29 år 
o 30-39 år 
o 40-49 år 
o 50-59 år 
o 60- år 

 
2. Kön 

o Kvinna 
o Man 

 
3. Familjesituation 

o I en relation 
o Singel 
o Other:  

 
4. Om du har barn, hur många har du? 
 
 
5 a. Högsta utbildning (ett alternativ) 

o Civilekonom 
o Fil. Kand 
o Master / Fil. Mag 
o Civilingenjör 
o KY-utbildning 
o Gymnasieutbildning 
o Annan akademisk utbildning 
o Other:  
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5 b. Vad hade din utbildning för inriktning?Exempel: data / systemvetenskap, ekonomi, teknik, osv 
 
 
 
Arbetssituation 
 
6. Hur kom du till ditt nuvarande jobb? 

o Sökte på annons 
o Blev erbjuden jobbet 
o Sökte själv upp företaget 
o Fick förmedlat genom kontakter 
o Blev befordrad inom företaget 
o Other:  

 
7. Hur skulle du beskriva din arbetsplats? 

o Avståndet till chefen/ledningen är inte stort. Både anställda och chefer arbetar nära varandra. 
o Avståndet till chefen/ledningen är ganska stort. Beslut tas på hög nivå inom organisationen. 
o Other:  

 
8 a. Jobbar du på ett företag som klassificerats som ett IT-företag? 

o Ja 
o Nej 
o Vet ej 
o Other:  

 
8 b. Jobbar du på en IT-avdelning på ett företag som INTE är klassificerats som ett IT-företag? 

o Ja 
o Nej 
o Other:  

 
9. Är företaget du jobbar på nationellt eller internationellt? 

o Nationellt 
o Internationellt 
o Other:  

 
10. Hur många anställda har företaget?Både nationellt och internationellt 

o Mindre än 100 
o 100-1000 
o Fler än 1000 

 
11 a. Hur länge har du arbetat på ditt nuvarande företag? 

o Mindre än 1/2 år 
o 1/2 - 2 år 
o 3 - 4 år 
o 5 år och uppåt 

 
11 b. Hur länge har du arbetat i IT-branschen? 

o Mindre än 2 år 
o 2 - 5 år 
o 5 - 10 år 
o Mer än 10 år 
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12. Har du en önskan om att avancera inom företaget till en högre position? 
o Ja 
o Nej 
o Vet ej 

 
13. Om du har en önskan att avancera, var har du den största chansen att göra detta? 

o Inom företaget 
o Via ett nytt jobb utanför företaget 
o Vet ej 
o Other:  

 
14 a. Har du tidigare avancerat i ditt yrke till en högre befattning? 

o Ja, inom samma företag 
o Ja, genom att byta jobb till ett annat företag 
o Ja, både inom företaget och genom att byta jobb till ett annat företag 
o Nej 

 
14 b. Om du svarat ja på föregående fråga, hur lång tid tog det för dig att avancera? 

o Längre tid än väntat 
o Som väntat 
o Snabbare än väntat 

 
14 c. Varför tror du att det tog denna tid att avancera? 
 
 
 
14 d. Har du upplevt specifika hinder för ditt avancemang, i så fall, vilka? 
 
 
 
14 e. Har du upplevt specifika faktorer som har underlättat för ditt avancemang?T.ex. en strukturerad mall 
för karriärutveckling, uppmuntran från kollegor osv. 
 
 
 
15 a. Hur upplever du dina chanser att avancera inom ditt yrke jämfört med det andra könet? 

o Bättre 
o Ungefär lika 
o Sämre 
o Vet ej 

 
15 b. Varför? 
 
 
16. Hur många anställda har du ansvar för / svarar till dig? 
 
 
 
17. Är din närmsta chef man eller kvinna? 

o Man 
o Kvinna 
o Other:  
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18. Hur många av de chefer som finns inom företaget är kvinnor? Uppskatta i procent: 
o >75 % kvinnor 
o 50 % kvinnor 
o < 25 % kvinnor 
o Vet ej 

 
19. Har ditt företag tagit initiativ till ett formellt mentorskap?T.ex. får nyanställda en mentor som stöder 
och hjälper till att komma in i företagets kultur och arbetssätt? 

o Ja 
o Nej 
o Vet ej 

 
Socialt 
 
20. Umgås du med dina kollegor utanför jobbet? 

o Ofta 
o Ibland 
o Sällan 
o Aldrig 

 
21 a. Finns det initiativ till sociala tillställningar med jobbet? 

o Ja 
o Nej 
o Vet ej 

 
21 b. Om du svarat ja på föregående fråga, vilka initiativ finns det? 
 
 
 
21 c. Om du svarat ja på föregående fråga, varifrån kommer dessa intiativ? (Fler svar är möjliga) 

o Ledning/chefer 
o Kollegor 
o Other:  

 
22. Upplever du att det finns informella grupperingar inom företaget där beslut tas? 

o Ja 
o Nej 
o Vet ej 

 
23 a. Har det hänt att du känt dig annorlunda behandlad, i POSITIV bemärkelse, på jobbet någon gång 
på grund av ditt kön? 

o Ja 
o Nej 
o Vet ej 

 
23 b. Om ja, i vilken situation? 
 
 
 
24 a. Har det hänt att du känt dig annorlunda behandlad, i NEGATIV bemärkelse, på jobbet någon gång 
på grund av ditt kön? 

o Ja 
o Nej 
o Vet ej 
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24 b. Om du svarat ja på föregående fråga, har känslan av denna behandling berott på någon av 
nedanstående faktorer? (Fler svar är möjliga) 

o En lönefråga av något slag 
o En fråga om vidareutbildning 
o En fråga om befordran/tjänstetillsättning 
o Beteende hos kollegor och/eller chefer 
o Uteslutande från sociala nätverk/inofficiella sociala tillställningar på arbetsplatsen 
o Vid tilldelning av utvecklande och betydelsefulla arbetsuppgifter 
o Konferensdeltagande, resor, representation 
o Att inte få "äran" av utfört arbete 
o I samband med föräldraledighet 
o Allmänt motarbetad 
o Får inte ta del av information 
o Other:  

 
25. Har du fått stöd av din chef i din karriärutveckling?T.ex. tips om tjänster, uppmuntran osv. 

o Ja, i hög grad 
o Ja, i viss mån 
o Mycket lite 
o Nej 
o Vet ej 
o Other:  

 
26. Ger du stöd på olika sätt till andra på ditt jobb i deras karriärutveckling?T.ex. uppmuntran, tips om 
tjänster osv. 

o Ja, i hög grad 
o Ja, i viss mån 
o Mycket lite 
o Nej 
o Vet ej 
o Other:  

 
Individuell utveckling 
 
27 a. Har du möjlighet att delta på konferenser och utbildningar som du bedömer är viktiga för din karriär? 

o Ja 
o Nej 
o Vet ej 

 
27 b. Om du har svarat ja, vem tar oftast initiativet till att du deltar på konferenser och utbildningar? 

o Jag själv 
o Min mentor 
o Personal/utbildningsansvarig 
o Kollegor 
o Ledning/chefen 
o Other:  

 
28. Tycker du att dina arbetsuppgifter motsvarar dina kvalifikationer och din kompetens? 

o Ja, de stämmer bra överens 
o Nej, jag känner mig överkvalificerad 
o Nej, jag känner mig underkvalificerad 
o Vet ej 
o Other:  
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29. Upplever du att du kontinuerligt får nya och utvecklande arbetsuppgifter? 
o Ja 
o Nej 
o Vet ej 
o Other:  

 
IT-branschen 
 
30 a. Ser du svårigheter i att kombinera en karriär inom IT-branschen med att bilda familj och skaffa 
barn? 

o Ja 
o Nej 
o Vet ej 

 
30 b. Varför? 
 
 
 
31 a. Upplever du att IT-branschen är mansdominerad? 

o Ja 
o Nej 
o Vet ej 

 
31 b. Om du svarat ja på föregående fråga, påverkas du av IT-branschens mansdominans? 

o Ja 
o Nej 
o Vet ej 

 
31 c. Hur upplever du att du påverkas och varför? 
 
 
Övrigt 
 
32. Här får du gärna skriva övriga kommentarer om ditt arbete och/eller din karriär. 
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B2 Sammanställning av enkät 

 

 

 

 

 

Fråga 1. Ålder 

Fråga 2. Kön 

Fråga 3. Familjesituation 

Fråga 4. Antal procent som hade barn? 
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Öppen fråga 4. Om du har barn, hur mång har du? 

Kvinnor Män 

 1 

 2 

 2 

 3 

 2 

 2 

 3 

 3 

 1 

 3 

 1 

 5 

 2 

 2 

 2 

 0 

 1 

 2 

 2 

 1 

 1 

 2 

 2 

 2 

 

 2 

 1 

 2 

 2 

 2 

 2 

 3 

 3 

 1 

 2 

 3 

 1 

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 

 3 

 2 

 3 

 3 

 2 

 2 

 1 

 3 
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Fråga 5 a. Högsta utbildning (ett alternativ). 

Fråga 5 b. Vad hade din utbildning för inriktning? Exempel: data/systemvetenskap, ekonomi, teknik, 
osv. (Visar vad majoriteten svarade) 

Fråga 6. Hur kom du till ditt nuvarande jobb? 
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Fråga 7. Hur skulle du beskriva din arbetsplats? 

Fråga 8 a. Jobbar du på ett företag som klassificeras som ett IT-företag? 

Fråga 8 b. Jobbar du på en IT-avdelning på ett företag som INTE klassificeras som ett IT-företag? 
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Fråga 9. Är företaget du jobbar på nationellt eller internationellt? 

Fråga 10. Hur många anställda har företaget totalt? (både internationellt och nationellt) 

Fråga 11 a. Hur länge har du arbetat på ditt nuvarande företag? 
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Fråga 11 b. Hur länge har du arbetat inom IT-branschen? 

Fråga 12. Har du en önskan om att avancera inom företaget till en högre position? 

Fråga 13. Om du har en önskan om att avancera, var har du den största chansen att göra detta? 
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Fråga 14 a. Har du tidigare avancerat i ditt yrke till en högre befattning? 

Fråga 14 b. Om du svarat ja på föregående fråga, hur långa tid tog det för dig att avancera? 
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Öppen fråga 14 c. Varför tror du att det tog denna tid? 

Kvinnor Män 

 Tror mest det berodde på tillfälligheter än något 
annat. 

 Det öppnades en möjlighet. Chefen slutade och 
jag blev erbjuden hans jobb. Detta var på ett IT-
företag. 

 genom omorganisationer som erbjuds nya 
tjänster  

 Jag tog plats, visade vad jag ville, vad jag brann 
för. 

 Jag diskuterade möjligheter, ansvar etc med 
mina chefer. Men de var inte intresserade. 
Ibland fick jag rent ut höra att jag inte machade 
vad de satsade på. Exempelvis vill jag utvecklas 
till systemarkitekt på ett ställe som jag jobbade 
länge. Jag hade perfekt bakgrund. Men min 
kvinnliga chef svarade att man satsade på killar 
till den rollen. 

 Takten valde jag själv. Det har varit viktigt för 
mig att hålla en balans mellan familj och jobb.  

 De företag jag arbetat på har haft stor fokus på 
att få folk att växa och avancera. 

 Som kvinna är det extra viktigt att bevisa vad 
man kan. 

 I det företag jag arbetade på tidigare, var 
omsättningen och behovet av ledare stor och 
antagligen visade jag framfötterna och fick då 
möjligheten. 

 Få är villiga att kliva fram och ta ansvar och 
arbeta så mycket som krävs för att ta en högre 
befattning gör att det är lätt få en sådan. 

 "Första gången jag avancerade blev jag 
erbjuden ett ledarjobb eftersom jag redan 
handledit två nyanställda samt allmänt visat 
framfötterna. Han som ledde gruppen blev 
sjukskriven och jag fick jobbet.  

 Efter detta sökte jag ett ledarjobb på ett annat 
företag och fick det.  

 Sen avancerade jag inom detta företag. Och 
kom sen till mitt nuvarande företag. " 

 Det tog tid att hitta rätt jobb där man 
uppskattade min kompetens 

 Jag var inte redo förrän dess. Trivdes bra med 
att avancera som tekniker och hade inga direkta 
karriärplaner förrän jag plötsligt insåg att jag ville 
förändra... Det var mer ett "ta ledningen eller byt 
jobb - bara jag gör nåt !" 

 Mycket beroende på mina egna val, herunder 
hur mycket tid och fokus man väljer att lägga på 
att bygga nätverk. Det har inte varit särskild 
viktigt för mig att avancera per se. Viktigt har 
varit att jobba med utveckling och ha lagom 

 Det visade sig att jag väldigt snabbt uppfattade den 
logiska uppbyggnaden i vårt affärssystem samt hade en 
god förståelse för hur vår verksamhet fungerar. Detta 
sammantaget dvs god kunskap om vårt affärssystem 
samt god kunskap om vår verksamhet gjorde att det tog 
väldigt kort tid. 

 Eftersom företaget växte skapades nya möjligheter och 
tjänster. 

 Inte helt insatt i process för avancemang som bygger på 
en informell väg samt en dold informell väg 

 Omstrukturering inom högskolevärlden 

 I flertalet företag är det avgörande att det antingen är 
tillväxt så att nya jobb 'växer fram' eller att det finns 
möjlighet till job-rotation genom att det är 
personalomsättning. Enbart riktigt stora företag har en 
riktig möjlighet att styra karriärutveckling. 

 allt beror på dig själv och hur passa framåt du är 

 "Därför att förändringar i min yrkeskarriär inte drivs av 
ett högt tempo. 

 För mig är det inte eftersträvansvärt att på kort tid göra 
karriär." 

 Jag har inte haft några höga förväntningar när det gäller 
karriäravancemang - dels har jag lite annorlunda 
bakgrund och dels har jag barn. 

 Det tog ingen tid alls. 

 Jag sökte och var kvalificerad 

 Ganska platt organisation vilket ger mindre utrymme för 
att avancera. 

 Visat engagemenang inom området för det nya jobbet. 

 Svårt att svara på det egentligen eftersom jag inte har 
förväntat mig så mycket av mitt avancemang. 

 Var egentligen inte planerat, det var tillfälligheter som 
dök upp som jag tog tillvara på. 

 för att jag hade tur och jobbade hårt 

 Jag tror att det beror på att jag gjorde ett bra jobb, tog 
initiativ, drev olika initiativ och tog ansvar på det jag 
gjorde. 
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utmanande uppgifter så jag kunne balancera 
jobb och familj 

 Jag fick erbjudande tidigare än jag var beredd, 
så första gången tackade jag nej. 

 Man behöver erfarenhet och kunskap för att 
avancera, det tar alltid tid innan detta kan ske. 

 Mycket att göra med befintliga arbetsuppgifter, 
gamla ryggsäckar 

 Kom in i företaget på en position som var synlig 
för ledningen. E omorganisation gjorde att nya 
positioner skapades.  

 Att skaffa erfarenhet tar tid 

 Kontakter 

Öppen fråga 14d. Har du upplevt specifika hinder för ditt avancemang, i så fall, vilka? 

Kvinnor Män 

 Nej 

 Mitt nuvarande arbete är en arbetsplats där inte 
IT är fokuserat. 

 Mycket resor i tjänsten som gör 
familjesituationen svår 

 Nordiska samarbeten tenderar till att bli 
hierarkiska och stelbenta  

 Ålder kombinerat med kön. Unga kvinnor är 
trevliga att ha med. Äldre ett hot pga sin 
kunskap och erfarenhet 

 nej. 

 "Som inte längre UNG kvinna med en strålande 
examen så blev min utveckling ganska 
annorlunda. 

 Jag fick nästan ingen vidareutbildning alls(!), jag 
har istället satsat egna medel på utbildning och 
det har gett frukt. 

 Dessutom har det varit många uppgifter och 
ansvar som ""svävade"" förbi mig fast jag gjorde 
allt för att få dem. Och landade på ngn 
""bakom"" mig som alltid råkade vara man. Om 
det någon gång var en annan kvinna som det 
satsades på så var hon yngre, mycket yngre." 

 Nej 

 Nej 

 En chef jag hade sa "vi vill inte ha några 
snabbväxande ekar" det retade verkligen mig 
som 24-åring men han hade rätt. Det gäller att 
växa in i rollen och inte få för mycket på en gång 
utan att vara beredd på det. Även om man vill 
ha mer så betyder inte det att man kan klara det 
och är man 24-år så har man framtiden på sig 
att rusta sig för det ena avancemanget efter det 
andra. 

 Jag har inte upplevt några hinder, de enda hinder som 
för min del finns är mig själv. Jag vill hellre arbeta som 
specialist inom mitt område än vara i en ledande 
befattning. 

 Stoleken på företaget 

 Inte alltid lätt att vara på rätt plats vid rätt tid samt lite 
jante finns, tyvärr, kvar i Sverige 

 "Kommentarer till ""avancemangsfrågorna"". Som 
konsult så har jag givetvis med åren avancerat i tyngd 
och komplexitet i de uppdrag jag tar. 

 Mitt svar på frågan ovan rör dock inom mitt bolag - där 
jag fortfarande är ""konsult"" utan annan befattning. 

 (Min mening är alltså att det haltar lite för konsulter - i 
mina uppdrag kan jag jobba på företagsledningsnivå 
men har aldrig avancerat i mitt yrkesverksamma liv ;-)" 

 Nej 

 Möjligtvis den egna villigheten till att resa, flytta eller 
jobba mer.. 

 hinder finns bara i huvudet på dig själv 

 Ja, min ovilja att flytta till Norrland. 

 Med familj blir det svårt att arbeta långa timmar och 
mycket svårt att veckopendla. Företaget säger att de vill 
underlätta för föräldrar, men i praktik finns krav på 
mellanchefer att uppnå specifika produktionsmål och 
dessa mål är in konflikt med de krav man har på sig 
som förälder. Lite tillspetsat skulle man kunna säga att 
man ska ha hemmafru/hemmaman/barnflicka eller dylikt 
om man vill göra karriär. Jag tror inte att situationen är 
annorlunda hos andra arbetsgivare. 

 Nej. 

 Finns bara ett antal positioner i den befattningen och 
någon måste flytta på sig... 

 Det är många faktorer som spelar in för att avancera. 
Mest beror det på den egna förmågan att skapa 
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 Nej. 

 Nej 

 Nej 

 Svårigheter att presentera hur min kompetens 
kan komma till nytta i den bransch där jag 
arbetar 

 Det som hindrat mest är nog jag själv. 
Självförtroende och en vilja att lägga tid & 
engagemang på jobbet i stället för på fritiden. 

 Har inte fokuserad tillräkligt på att synas och 
skaba nätverk uppåt.  

 nej 

 Generellt kan man säga att vara kvinna inom 
första nivåns chefer är inte svårt. Högre är det 
väldigt svårt! 

 Nej 

 nej 

 Utvecklingsplan saknas 

 

mervärde och att kunna påvisa det. 

 I mindre organisationer finns det färre tillfällen. Där är 
det även svårare att ändra inriktning. 

 Nej 

 Nej 

 inte ännu. har inte jobbat så länge 

 Nej, inte några speciella. 

Öppen fråga 14e. Har du upplevt specifika faktorer som underlättat för ditt avancemang? T.ex. en 
strukturerad mall för karriärutveckling, uppmuntran från kollegor 

Kvinnor Män 

 Att jag är så pass ny i branschen har väl både 
underlättat och varit svårt. Det har underlättat på 
så sätt att jag tar till mig info utan att ifråga sätta 
arbetssättet speciellt mycket samt så har jag haft 
relativt enkelt att hantera den stora 
informationsmängd som givits mig nu i början 
(kanske eftersom jag är van att plugga). Om man 
ska se något negativt i att jag itne har så mycket 
erfarenhet så är det väl just det, att jag inte har 
tillräckligt med kött på benen alltid för att stå på mig 
i vissa diskusioner med kollegor. 

 Nätverk, kontakter. 

 Ett gott nätverk och med kolleger som ser din 
talang och förmåga och när du har provat olika 
roller i ett projekt är faktoror som kan påverka ett 
avancemang. 

 se ovan 

 uppmuntran från kollegor. 

 När jag efter ett antal år kunnat börja rubricera mig 
som senoir, så var det positivt. Jag har dock 
investerat mycket i att lägga upp min 
försäljning/presentation av mig själv. I CV, i 
muntliga korta presentationer och i attityd. 

 Bra chefer som har sett min potential 

 Nätverk, fokus på att leverera det man lovat. 

 Uppmuntran från chefer och kollegor. 

 Att jobba inom ett växande företag underlättar 

 Att underhålla sitt nätverk gör allt så mycket enklare  

 Nystart av en högskola skapar möjligheter 

 Nej 

 Nej inte direkt 

 att man vågar ta för sig 

 Framtåtanda, stort engagemang och hög 
leveransförmåga 

 Ja, favorism. 

 Att jag är duktig och engagerad 

 Strukturerad kärriärsutveckling samt personligt 
nätverk. 

 Jag har bara alltid gjort så gott jag har kunnat och 
försökt att vara ödmjuk mot mina kollegor och chefer. 
Alltid varit ganska öppen med åsikter och idéer och 
inte varit rädd för att testa något nytt. 

 Engagemang 

 Jobba hårt och visa resultat för rätt person 

 Finns ganska tydlig mall för vad som förväntas. 
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 Bra chefer och ett eget mycket starkt driv. Bra 
självinsikt är också en framgångsfaktor, vet man 
var man är svag och var man är stark samt inte 
minst ser till att ha koll på hur omgivningen 
upplever en så har man betydligt mycket bättre 
förutsättningar till avancemang enligt mig. 

 "Uppmuntrande kollegor är en faktor men också en 
egen vilja att förändra. 

 Har på min nuvarande arbetsplats fått erbjudande 
om avancemang men avböjt." 

 Mina personliga egenskaper: ansvarstagande, 
drivande och analytisk 

 Uppmuntrande chefer som har sett min potential.  

 Nej 

 Man måste ha en bra chef och kunna bortse från 
gruppen. Som chef kan du lätt bli ganska ensam. 

 Nej 

 nej 

 En bra HR-chef. 

 Nätverk/Kontakter på andra avdelningar som 
kontaktat mig om nya roller eller som jag kontaktat. 
Jag anser att det mest handlar om kontakter och 
relationer, ej så mycket om strukturerad mall för 
karriärutveckling. 

 uppmuntran och goda vitsord från kollegor och 
tidigare chefer 

 "Allt beror naturligtvis på vad du själv vill och vilka 
utmaningar du kan tänka dig ta. Alla avancemang 
inom ett företag eller utanför ett företag innebär att 
du går utanför din komfortzone och du tar ett steg 
ut i okänt vatten.  

 För mig själv har det alltid givit mig en kick att gå ut 
på okänt vatten och ha nya utmaningar. Det finns 
alltid personer runt omkring att rådfråga och be om 
hjälp det viktigast är att våga vara sig själv och 
ställa frågor och inte vara rädd för att säga att man 
inte vet." 

 En bra chef 

 

 Jag tror att en positiv och öppen attityd är väldigt 
viktigt! Alltså man måste tycka om det man jobbar 
med och vara redo att hoppa in i det okända att 
kunna utvecka la och komma vidare. 
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Öppen fråga 15b. Varför upplever du dina chanser vara sämre/bättre/ungefär lika det andra könet? 

Kvinnor Män 

 Inom företaget jag jobbar på är fördelningen 
mellan kvinnliga och manliga chefer väldigt jämn 

 Varför skulle det vara någon skillnad? Nej men jag 
ser faktiskt inga hinder för oss kvinnor att avancera 
lika snabbt som männen på mitt företag. Det görs 
ingen skillnad på man eller kvinna här. 

 Jag är kvinna i ett mansdominerat yrke. I 
ledningspositioner finns mest män och de har ett 
osynligt nätverk. Förstår sig på varandra män och 
män. Den som lyfter fram en kvinna måste vara lite 
våglig. Tar ofta det säkra framför det osäkra, ibland 
ren bekvämlighet. 

 Jag tror att kvinnor har svårare än män från att 
vara ifrån familjen vid resor etc 

 Det handlar om kompetens och inom IT finns inget 
speciellt manligt o kvinnligt, dessutom är det en 
styrka i ett team att utnyttja varandras olikheter 
exempelvis kön. 

 fråga 15a är relevant då jag idag är en av två 
kvinnliga delägare i det IT-företag jag jobbar i. 
Fråga 18, vi är bara kvinnor i företaget och kvinnor 
som äger det. 

 Handlar inte om kön. 

 Jag har förstått att alla är ovana vid män på tunga 
tekniska poster. Och när människor är ovana vid 
en företeelse så i första hand undviker de denna.  

 Har alltid känt att de har valt mig för min 
kompetens, inte kön 

 Har upplevt det som en fördel att vara kvinna i IT 
branchen till och från. Dock faller man ifrån något 
då man skaffat barn men det tycker jag nog inte är 
konstigare än att en man som var borta något år 
hade fallit ifrån. 

 Kan bara referera till min nuvarande situation och här 
har jag inte upplevt någon skillnad överhuvudtaget 
som har med kön att göra. Har själv de senaste 6 
åren haft kvinnliga chefer och vår IT-avdelning har i 
dagsläget lika många kvinnliga som manliga 
medarbetare och till hösten kommer det att finnas fler 
kvinnliga medarbetare än manliga. 

 Speciellt inom affärssytem där jag arbetar är det 
redan många kvinnor som konsulter. 

 Mitt företag (Capgemini) verkar göra väldigt liten 
åtskillnad mellan kvinnor och män när det gäller just 
chefspositioner (eller så har vi helt enkelt extremt 
många extremt duktiga kvinnor anställda...) 

 Kunskapsbaserat samt att företaget främjar 
jämställdhet och nytänkande 

 Då kunskap och prestation premieras och fram för allt 
syns ser jag inga direkta skillnader.  

 "Inom IT relaterade yrken ser jag ingen skillnad på 
möjligheter mellan kvinnor och män. Däremot är det 
stor skillnad mellan individer och deras 
villighet/möjlighet att pendla, flytta, resa etc. 

 Har genom åren haft både bra och dåliga chefer och 
medarbetare, såväl kvinnor som män" 

 sorgligt men sant, troligen på att killar/män är lite 
kaxigare än tjejer 

 "Under mina 30 år i IT-branschen har jag inte stött på 
någon situation som favoriserat kön, utan alltid 
kunskap, vad gäller IT-skrået. Däremot har jag träffat 
kunder o leverantörer som har en annan uppfattning.” 

 Jämnfört med andra branscher jag har haft med att 
göra känns könstillhörighet som en ickefråga. Ev gör 
damerna snabbare karriär som chef, men det beror i 
så fall mest på att karlar brukar kunna vara mer 

Fråga 15 a. Hur upplever du dina chanser att avancera inom ditt yrke jämfört med det andra könet? 
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 Det är kompetensen som styr. 

 Företaget jag arbetar på arbetar med fokus på att 
dels öka andelen kvinnor i företaget, men också att 
öka antalet kvinnliga ledare. 

 Jag har inte känt mig diskriminerad som kvinna, 
nästan tvärtom.  

 Har inte funderat över det 

 "Jag tror att kvinnor är mer planerande och tänker i 
flera steg t ex ""Om jag tar denna roll, hur ska vi 
lösa lilla Stinas fotbollsträning.."" 

 Medan en man i samma sits tackar ja direkt och 
går hem och kommunicerar att ""fotbollen måste 
lösas på annat sätt"" 

 Men rent teoretiskt har alla samma chans. Alla får 
erbjudanden." 

 Det håller på att förändras men kraven när du 
kommer till en viss nivå betyder att det är svårt att 
balancera familij och karriere. Det tvinger familjer 
till att välje vem som skall göra karriere i många 
fall. 

 Ganska jämlikt företag avseende könsfördelning 

 Första nivåns chef är ok, högre chefer är få 
kvinnor. 

 Det handlar mycket om vad man själv vill, om man 
vill avancera och kämpar för det och är tydlig 
gällande detta så tror jag att båda könen har 
ungefär lika möjligheter. Dock tror jag att männen 
har fördel när det gäller de allra högst positionerna 
inom företaget. Där är könsfördelningen lika med 
noll. Om det beror på att kvinnor inte vill till dessa 
positioner eller att männen förfördelas vet jag inte. 
Men jag tror att många kvinnor inte vill till dessa 
positioner också på grund av att det i dagsläget ser 
ut som det gör på dessa positioner. 

 Bred erfarenhet inom mitt område då jag använt 
tekniken från ett funktionsperspektiv i min tidigare 
karriär inom ekonomiområdet 

 inom en mansorienterad bransch så är det färre 
kvinnor i ledningen. Det gör att man har få 
kvinnliga ledningsförebilder (= svårare för mig som 
kvinna) samtidigt som att man sticker ut och 
företaget har som målsättning att få in fler kvinnor 
på ledande positioner (=lättare för mig som kvinna) 

 "Jag tror det beror mer på din inställning än kön. 

 Kan vara att kvinnor ibland har en annan 
inställning till avancemang än män som gör viss 
skillnad." 

 Som kvinna måste man ofta prestera bättre än 
män för att bli erkänd. 

fokuserad på teknik. 

 Att arbeta innom IT ställer inga krav på kön, endast 
erfarenhet och kompetens. 

 Tror det beror på hur driven man är som person. Har 
man bara ett brinnande intresse och är hyfsat 
målinriktad så kan man komma långt, oberoende av 
kön. 

 Globalt företag som värderar kompetens. 

 Kompetens och resultat är det som värderas högst. 

 Inom vårt företag, som förvisso har ett överskott på 
män, strävar mycket efter att ge både män och 
kvinnor samma chanser och vi har många kvinnor på 
ledande befattningar 

 För att jag inte tror att varken vårt företag eller IT 
branchen skiljer på kön. Även fast det är störst andel 
män som jobbar inom IT branchen så tycker jag att 
kvinnor har minst lika stor chans. Många företag letar 
aktivt efter kvinliga IT medarbetare (t.ex 
programerare) 

 Jämlikt företag 

 Jag ser inte att kön spelar något roll i vårt företag. Vi 
är ett internationell företag som agerar i tiotals länder 
och massa olika kulturer. Vi har många kvinnor i 
höga positioner. Jag tror att det man gör räcknas 
högst. 

 

Öppen fråga 16. Hur många anställda har du ansvar för/svarar till dig? 

Kvinnor Män 



Avancemang inom IT – är glastaket splittrat?  Johansson & Nyström 

82 

 

 Ca 30 

 Jag är Produktägare och 2-line support för mina 
applikationer så det är lite svårt att definera på det 
viset. Jag har ansvar för applikationerna inte för de 
anställda. Men det är ca 6 applikationer som jag 
ansvarar för. 

 17 

 10 

 mellan 5 och 10 då jag arbetar som projektledare  

 1 

 30 st konsulter. 

 Det beror på vilket uppdrag jag har. Jag är konsult 
som testledare/testchef. Kanske mellan 5-10 
personer. 

 13 

 Idag 5 st  

 Jag har inga underställda medarb i dagens läge. Har 
haft tidigare. Nu levererar jag med fokus på tid, 
pengar och kvalité-. 

 Inga anställda, har dock ca. 20 konsulter som jag är 
resursansvarig för. 

 27 

 I min roll som projektledare ca 10 personer / projekt 
(har just nu 2) 

 Inga 

 Jag är chef för 16 personer.  

 Inga i min anställning, som projektledare har man 
dock alltid ett visst ansvar ändå 

 Varierar beroende på projekt. Upp till 10 

 Just nu 0, men har som mest varit 50pers 

 Nu ingen. I tidigare rollen 15-25 

 Inte personal chef, men kvalitetsansvarig för ett 
affärsområde med ca 100 personer 

 Jobbar inte som chef idag 

 Inga 

 Genom matrisorgansiation 8 personer men ingen 
formellt 

 i min nuvarande tjänst har jag inga 

 Har inget personalansvar men bara när jag agerar 
som projektledare som andra rapporterar till mig inom 
projektets ramar. 

 0 

 30 

 Inga, då jag sitter som specialist. 

 4 

 4 

 Inga för tillfället 

 0 

 0 

 32 

 4 

 ca 30 

 ca 100 

 1 

 17 

 30 

 0 

 ingen 

 På pappret jobbar alla under samma villkor. Men 
detta betyder inte att alla kan lika mycket om 
systemen vi utvecklar. Så svarar till mig gör de 
inte mer än att man hjälper till då det behövs.  

 Inom avdelning <5, inom projekt <10 

 10 

 40 

 15 personer 

 Jag har inga rapporterande men har ett informellt 
ledarskap från en huvudkontorsbefattning. 

 15 

 Inga 

 Inga. 

 Inga 

 Inga. 

 Inga 

 Som projekt ledare varierar det. Beroende på 
storleken och complexiteten på projektet. 
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Fråga 17. Är din närmsta chef man eller kvinna? 

Fråga 18. Hur många av de chefer som finns inom företaget är kvinnor? Uppskatta i procent: 

Fråga 19. Har ditt företag tagit initiativ till ett formellt mentorskap? T.ex. får nyanställda en mentor som 
stöder och hjälper till att komma in i företagets kultur och arbetssätt? 
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Öppen fråga 21b. Om du har svarat ja på föregående fråga, vilka initiativ finns? 

Kvinnor Män 

 After works, sportevenemang, middagar, bowling m.m. 

 Afterwork, sommar/julfester, idrottsaktiviteter och 
teamaktiviteter 

 "-Vi brukar träna tillsammans på SATS på lunchen, vilket 
företaget då betalar. 

 -Teambuildning dagar där vi åker iväg till hemlig 
destiantion och utövar olika aktiviteter, äter middag på 
kvällen och sover över på hotell." 

 After work. Korpen fotboll. Löplopp, Ringsjönrunt osv 

 Team bildande aktiviteter ca 3-4 per år 

 "pubkvällar, årlig skärgårdskryssning, höstfest och julfest  

 temaveckor ex hälsa och miljö " 

 vi som ett väldigt litet företag undgås både med gamla 
kollegor och kunder 

 julfest, fredagsmys, kick-offer, skidåkning. 

 "Då vår IT-avdelning nuförtiden reser vädligt 
sällan (förr i tiden 50-60 resdagar/år och 
nuförtiden 5-6 resdagar/år) och att vi mer och 
mer använder oss av tekniken i form av live 
meeting och liknande så planerar vi in 3-4 
träffar per år där den viktigaste punkten på 
träffen är den sociala biten." 

 Fritidsaktiviteter, familjedagar 

 Team aktiviteter, AW, Kvartala tillställningar, 
Informationsdelningsaktiviteter osv osv 

 After Work-öl, sportaktiviteter, emellanåt 
familjeaktiviteter, jul- och sommarfester 

 Afterwork, sportaktiviteter, kulturgrupper etc. 

 "Julfest 

 Vårfesr 

 After Work" 

Fråga 20. Umgås du socialt med dina kollegor utanför jobbet? 

Fråga 21 a. Finns det initiativ till sociala tillställningar med jobbet? 
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 Kvällsträffar, och seminarier på helg. 

 After Work 

 Friskvård, pubkvällar, fester 

 Vi har en förening: Glädjespridarna internt. 

 Fester, after work, vissa fritidsaktivieteter. 

 "Pubkvällar, Tränings tillfällen" 

 Afterwork, kontorsmöten med mat o dryck, sommarfest, 
julfes osv 

 after work, gemensamt träna och tävla, t.ex. i 
Göteborgsvarvet 

 Motion, fester, kultur 

 "Olika fester som företaget ordnat.  

 Ibland har jag blivit medbjuden på pubkvällar. " 

 After work, erbjudanden om att nyttja biljetter till ex teater, 
musik och sport 

 Gemensamma kvällsaktiviteter av olika slag 

 "Afterwork 

 Traditionella firmafester såsom julfest, sommarfest 

 Gemensamma sportaktiviteter t ex fjällvandring, 
företagspass på gymmet, slalomdag, springer 
vårrus/stadsmara etc 

 Konstförening 

 Jaktförening 

 Det är bara fantasin som sätter gränser" 

 olika typer av motionsklubber, festföreninger mm 

 Fester, träningar, luncher mm 

 Mycket, gemensam motion, kultur och fest 

 T.ex. att gå på musikal eller teater 

 På fabriksnivå finns mycket, familjedagar, skidresor, olika 
idrottsföreningar inom företagets regi, personalfester osv., 
osv. Då jag arbetar för 8 bolag i fyra olika länder och bor 
på en ort där ingen av dessa finns passar det inte in i min 
livssituation. 

 "Inom projekt finns Kick-offs etc. 

 Inom en arbetsgrupp finns sociala initiativ som gå ut 
tillsammans och göra ngn aktivitet samt umgås. Inom vår 
grupp väldigt sälla vi åker iväg och har konferens. har bara 
hänt en gång tror jag." 

 Fritidsaktiviteter, fredagspub mm 

 After work 

 Olika typer av aktiviteter, go-cart, vindsurfing, 
fiske, ölprovning, spelkvällar etc. 

 Ja, i någon mån, men flertalet föredrar att 
skilja på arbete och fritid. 

 återkommande fester, after work, kurser, 
sportaktiviteter 

 "Klassiska festligheter såsom Julbord/fest. 
Olika personalklubbar finns, bl.a 
konstförening och fritidsklubb." 

 Diverse after-work; jul- och sommarfester. 

 Afterwork brukar det vara varannan fredag. 
Sedan lite kundevent då och då. 

 Privata initiativ, AWs etc 

 Bolagsfester, aktiviteter för barn, idrott... 

 Olika typer av fester och evenemang. 

 Julfester t.e.x. samt middagar vid större 
möten/resor. 

 golf, konstklubb etc 

 Det finns en fritidsklubb som har en budget 
för "efter-jobbet-aktiviteter" som utan 
arbetskaraktär. 

 Återkommande after work tillställningar samt 
olika fester. 

 Afterwork, konferenser, filmkvällar, 
spelkvällar 

 Afterwork, sportaktiviteter och liknande. 

 Social förening  

 Vi har olika 'Site meetings' och fester, 
gemensamma och särkilda för avdelningar. 
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Öppen fråga 23b. Om ja, i vilken situation? 

Kvinnor Män 

 Flertalet situationer. Vetskapen om att IT-branschen är 
mansdominerad är stor, så de är positiva till en kvinnlig IT-kollega.  

 Man märks mer som tjej inom it-branschen 

 Jag tror att det är helt 
undermedvetet men det finns nog 
situationer där män utan kvinnligt 
sällskap skapar ett sorts 

Fråga 21 c. Om du svarat ja på föregående fråga, varifrån kommer dessa initiativ? (Fler svar möjliga) 

Fråga 22. Upplever du att det finns informella grupperingar inom företaget där beslut tas? 

Fråga 23 a. Har det hänt att du känt dig annorlunda behandlad, i POSITIV bemärkelse, på jobbet 
någon gång på grund av ditt kön? 
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 Kvinna och IT kan ibland vara extra intressant. 

 "Jag har nu lyckats få utrymme till lärarskap och föredragshållare. 
Jag är f.n. ensam kvinna om det på jobbet. Jag får både respekt och 
avund från kollegor. Uppskattning och irritation av chefer med 
liknande ambitioner.  

 Som föredragshållare är jag rätt sällsynt i branchen. Det får jag 
uppmärksamhet för." 

 Om man kommer in i en ny gruppering som ung kvinna och kanske 
är kunnigast i rummet om det ämne man ska diskutera så slår det 
väldigt högt. Helt oväntat av vissa kan jag misstänka men det inger 
otvivelaktivt respekt. Går motsvarande manlig kollega in så ligger 
förväntningarna där att han ska vara specialist vilket kan vara mycket 
svårare att infria. 

 Med avseende på att jag fått förfrågan om annan högre tjänst, 
kanske pga att man vill öka andelen kvinnliga chefer. 

 Jag har känt i hela min karriär att det är ett plus att jag är tjej. Att jag 
är mindre "hotande" för vissa anställda, och att chefer tycker det är 
bra med tjejer som tar för sig.  

 Som ensam kkvinna bland män, får man tex eget rum vid 
hotellövernattningar och likande, i övrigt inte. 

 Det är svårt att förklara, men i vissa fall tror jag faktiskt att kvinnor 
kan få mer beröm för en utförd uppgift än en man. 

 Koncernen vill gärna ha fler kvinnor i ledande ställning så det gäller 
alla kvinnor. De har olika program för att stötta och vidareutveckla 
kvinnorna i koncernen 

 

samförstånd i "grabbgänget".  

 

 

Fråga 24 a. Har det hänt att du har känt di annorlunda behandlad, i NEGATIV bemärkelse, på jobbet 
någon gång på grund av ditt kön? 
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Fråga 24 b. Om du svarat ha på föregående fråga, har känslan av denna behandling berott på någon 
av nedanstående faktorer? (Fler svar är möjliga) 

Fråga 25. Har du fått stöd av din chef i din karriärutveckling? T.ex. tips om tjänster, uppmuntran osv. 
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Fråga 26. Ger du stöd på olika sätt till andra på ditt jobb i deras karriärutveckling? T.ex. uppmuntran, 
tips om tjänster osv. 

Fråga 27 a. Har du möjlighet att delta på konferenser och utbildningar som du bedömer är viktiga för 
din karriär? 

Fråga 27 b. Om du har svarat ja, vem tar oftast initiativ till att du deltar på konferenser och 
utbildningar? 
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Öppen fråga 30b – Varför anser du att det är svårt/inte svårt att kombinera familj med en karriär inom 
IT? 

Fråga 28. Tycker du att dina arbetsuppgifter motsvarar dina kvalifikationer och din kompetens? 

Fråga 29. Upplever du att du kontinuerligt får nya och utvecklande arbetsuppgifter? 

Fråga 30 a. Ser du svårigheter i att kombinera en karriär inom IT-branschen med att bilda familj och 
skaffa barn? 
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Kvinnor Män 

 "På mitt företag är de väldigt noga med att detta inte ska vara 
något problem. De tycker snarare familjeliv är viktigt och att 
det gynnar företaget om de anställda mår bra privat också." 

 I princip ska det kunna fungera men emellanåt kan det vara 
deadlines som måste hållas och då kommer såklart familjen i 
mellan. Det bästa är att ha en förstående partner. 

 Tror inte att det är svårare i IT-branschen än i någon annan 
bransch. 

 Eftersom jag har passerat den tiden så svarar jag nej. Om ni 
hade frågat mig när jag var mitt uppe i det så hade jag 
tveklöst svarat ja.  

 Flexibel arbetstid, bra arbetsgivare, mindre stad - nära till allt 
vilket eliminierar tidsspill resande etc... 

 Mitt arbete är inget man gör på deltid. VAB etc är också ett 
evigt puzzel. Det är ju dock så att har man en karriärsväg 
man vill gå så får man antingen lägga den något "on hold" 
under småbarnsåren eller göra upp med en ev. partner om 
hur man kan lösa det. Jag har gjort det senare där jag har 
tagit praktiskt taget all föräldraledighet men där han nu tar 
alla hämtningar och lämningar på dagis samt betydligt 
många fler vab, en situation vi har haft ett år nu. 

 På vårt företag är det viktigt att få familj och karriär att gå 
ihop. 

 jag har familj och stora barn, och då är detta inget hinder och 
har heller inte varit något hinder. 

 Accepterat att vara hemma med barn, lätt att arbeta hemma. 

 IT-branschen upplever jag som ovanligt bra på detta. Inte så 
hierarkisk, många unga som jobbar.  

 Mitt företag har prioriterat dessa frågor 

 Konsult, mycket resande 

 "Jag skulle vilja påstå att det är en myt att IT-branschen är så 
speciell. Fungerar ungefär som på alla andra arbetsplatser. 
Vi är i stället en ganska modern branch med t ex stora 
möjligheter att jobba på distans. Däremot är samhället inte 
helt jämlikt än även om Sverige på många sätt ligger långt 
fram. Men detta  beror inte på IT-specifika saker." 

 Inte mer än andra brancher 

 "Tiden. Borde skjuta fram karriären till då barnen blivit större" 

 Inom företaget finns utrymme för att bilda familj. De som 
bildar familj kommer oftast tillbaka till liknande eller kanske 
också bättre position.  

 Kom in på IT-området som 48-åring med vuxna barn och har 
ingen bild över hur det är. Jobbar inte i IT-branschen så jag 
ser inte hur de har det som är yngre. 

 svårt att vara borta från jobbet en längre tid, jobba övertid 
mm 

 "Idag är det många män som också tar pappaledigt och är 
hemma med sjuka barn. Här också tror jag det beror på 
vilken inställning mannen resp. kvinnan i resp. familj har. 
Från företagens sida tror jag det är mer jämnlikt i dagens 
samhälle och till och med mer respektabelt för en man att 
också vara hemma. Stor skillnad när jag hade små barn då 

 Med dagens teknik så är man inte längre 
beroende av sitta på ett kontor för att utföra 
sina arbetsuppgifter och då blir 
kombinationen arbete/fritid inte lidande på 
samma sätt som om man skulle varit 
tvungen att sitta på ett kontor. 

 Företaget stödjer familjeliv och ens 
livspussel (även om inga bitar verkar passa 
med varandra =) 

 "Resor, resor, resor. Som konsult så 
förutsätts du ofta kunna resa på kort 
varsel. Ibland finns det också mycket tryck 
för att vara borta flera dagar i rad. Det 
funkar dåligt med småbarn hemma (och en 
bättre hälft som också jobbar som konsult 
;-)" 

 Lär man sig att prioritera och planera ser 
jag det inte som ett problem. 

 "Å ena sidan ja, att göra karriär innebär att 
prioritera arbete framför något/någon 
annan. Å andra sidan nej, ser inte IT 
branschen som svårare än någon annan 
bransch, snarare enklare i så fall." 

 "Att kombinera familj och barn inom IT-
branschen är inte en svårighet. Men du 
måste precis som i alla andra situationer 
inse att ditt liv förändras i samband med 
familj o barn. Du måste helt enkelt förstå 
att för 20 år framåt kan du inte sätta dig 
själv i första rummet utan det är ditt ansvar 
för dina barn o familj som kommer i första 
rummet. Ja, jag vet att det kan innebär 
vissa karriärhinder." 

 "Som jag svarade ovan, väntas man kunna 
arbeta normala till långa timmar samt 
kunna veckopendla. Inget som 
företagsledningen säger eller även tänker, 
men krav på resultat som läggs nedåt i 
organisationen slutar med att chefer måste 
ställa krav på sina medarbetare som är i 
konflikt med föräldrarollen. " 

 Har flera kollegor som har familj och barn. 
Några har även barn påväg just nu. Vi har 
det ganska flexibelt med tider osv. Kan 
nästan komma och gå lite närsom bara 
man har en giltig anledning och att man 
jobbar in tiden antingen hemifrån eller som 
övertid. 

 Man behöver ofta jobba långt mer än 100% 

 Inte på företaget där jag jobbar. Man ser 
helheten. Det skapar ett stort engemang 
och inspiration. Man är inte produktiv om 
man är bekymrad. 

 Ja, men inte svårare än att vara 
tjänsteman inom övrig privat sektor. 

 Jag kan inte påstå att jag har gjort karriär 
annat än att jag har bytt i mellanåt och 
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min egen man tyckte det var självklart att hans jobb var mer 
viktigt än mitt. Mina barn är 20 resp. 23 Han var dock hemma 
1 dag/vecka med första barnet...." 

 Mer tid krävs 

 

 

därmed höjt min lön något. Alltstså inte 
"stigit" i graderna. 

 Mina barn är så stora nu så de klarar sig 
själv 

 arbetstimmarna är ofta flexibla och 
arbetsmiljön är ofta avslappnad även om 
man får jobba lite extra under stressiga 
perioder, t.ex just innan release. men oftast 
är det inte så 

 Ganska stressigt, mycket som kräver tid av 
fritiden. 

 Arbetstider är ganska flexibla och företaget 
har positiv attityd mot falmiljer och fritid. 

 Det finns stor flexibilitet i var arbetet utförs. 
Jobba hemifrån mm. 

 

 

 

 

Öppen fråga 31c. – Hur upplever du att du påverkas och varför? 

Kvinnor Män 

 Kvinnor blir sedda som undantag  "Jag upplever att jag personligen inte 
påverkas av detta. Samtidigt jobbar jag i 
en liten del av företaget där 

Fråga 31 a. Upplever du att IT-branschen är mansdominerad? 

Fråga 31 b. Om du svarat ja på föregående fråga, påverkas du av IT-branschens mansdominans? 
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 Har redan svarat på det. 

 Idag har jag inga problem med detta men det var tuffare för 30 
år sedan då jag började. Det har gått framåt, tack och lov.  

 Se ovan punkt 24 b 

 Jag påvekas av många av mina kollegor som också är mina 
vänner och är de män så blir det inte som när jag pratar med en 
väninna. 

 antalet män avseende utvecklare är slående i förhållande till 
antalet kvinnor. man träffar sällan kvinnliga utvecklare. detta 
påverkar naturligtvis, även om jag inte är säker på att det är på 
ett negativt sätt. ibland är det enklare att arbeta med män 

 "Det är en fördel ibland att vara tjej. Företag tycker nog det är 
ett plus när de ska anställa en, de vill gärna jämna ut 
könsfördelningen.  

 Ibland kan det vara för mycket män, t.ex. i en ledningsgrupp. 
Det blir lätt lite enahanda frågor, inte så mycket 
personaldiskussioner t.ex. " 

 "Positivt: slipper uppleva de negativa faktorer jag ofta upplevde 
när jag arbetade i en kvinnodominerad bransch (skitsnack, 
ältande o.dyl)  
Negativt: Tar sällan åt mig av den grabbiga attityd som ibland 
uppstår, men är man trött och sliten kan det bli jobbigt" 

 Har inte heller jobbat i en kvinnodominerad bransch så jag kan 
inte relatera. Utbildningen var mer mansdominerad än när  jag 
väl kom ut. Har alltid jobbat på företag som varit ganska 50/50 
när det gäller anställda. Detta har kanske inte helt visat sig i de 
ledande positionerna. 

 Jag jobbar inte i IT branchen. Har jobbat på IT sidan i vårt 
företag. 

 Efetr alla år så upplever jag det lättae att jobba med män än 
med kvinnor. Sorgligt! Jag har nyligen provat i en mer 
kvinnodoinerad IT-branch, kan bero på att jag omedvetet hade 
andra förväntninger.... 

 Är van att arbeta i ännu mer mansdominerade miljöer och då 
som enda kvinna i ledningsgrupp så jag har blivit ganska bra på 
att inte falla för härskartekniker som nog är ganska vanliga. Jag 
märker dem inte ens längre, tror jag... Eller också finns de inte 
här men jag är ganska säker på att det inte är någon skillnad 
mot övriga arbetsplatser. 

 Det har varit mansdominerat om man tittar 10 år och bakåt i 
tden men jag tycker inte det är det idag. 

 Svårt att känna samhörighet, och att utnyttja informella nätverk 
och sociala kontakter 

 De flesta ledningsgrupper är uteslutande män, och de jobbar på 
ett vis och kvinnor på ett annat en kombination av dessa ger 
mest tillbaka till företaget och de anställda. 

mansdominansen är stor (till skillnad 
från stora delar av det övriga företaget). 

 ""Upplever att IT-branschen är 
mansdominerad"" - det har jag svarat ja 
utifrån att Teknik i stor utsträckning 
fortfarande är en ""mans-sak"" - kanske 
därför det finns en offset mellan andel 
kvinnor i mitt företag (relativt få) och 
andel kvinnor i chefsposition i mitt 
företag (fler, upplever jag). (Det från 
tanken att en chefsposition inte kräver 
samma tekniska fokus som en direkt 
konsultroll - alltså, ett större 
potentialunderlag för chefsrekrytering)." 

 Kan inte se att jag har blivit påverkad.  

 "Alltför litet 'utbud' av kvinnliga sökanden 
med jämförbar kompetens. " 

 "Inom IT-branschen sker ""teknologi / 
tjänste"" - förändringar i mycket hög takt, 
betydligt snabbare än andra branscher. 
Detta påverkar dig på sätt att en 
kunskap blir snabbt inaktuell, vilket kan 
vara frustrerande och viss mån ett 
hinder för din utveckling." 

 Jag tror att kvinnor är bättre på att ta 
hänsyn till användare av IT-lösningar. 
Fler kvinnor skulle gynna användaren. 

 

Här får du gärna skriva övriga kommentarer om ditt arbete och/eller din karriär. 

Kvinnor Män 

 "karriärsmöjlighet beror mycket på tajming & nätverk, men såklart 
att kunskap och förmåga att entusiasmera och att kommunicera är 
jätteviktigt i ALLA avseenden. 

 Jag hoppas mina svar kan vara till hjälp och nytta." 

 Då det kom en förfrågan till IT-
nätverket hos Management Partners 
så valde jag att svara. Skall påpekas 
att jag är den enda i nätverket som 
inte har en ledande position, utan jag 
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 "Jag har världens roligaste jobb! Lycka till med arbetet!" 

 "Varför fortsätter jag när det varit så jobbigt? Jag älskar branchen, 
tekniken. Jag är en mossig teknik-nörd i kjol och högklackat.  Jag 
ser möjligheter och har letat efter möjligheter. Jag har funnit dem, 
men det tog tid och hårt arbete att komma dit jag är idag." 

 "Bra undersökning! Det viktigaste om man vill bli ledare och göra 
karriär är att vara driven och ta egna initiativ. Speciellt i början är 
det viktigt att ha en bra chef, som ser en och ger en chansen. Har 
man inte det bör man byta jobb.  Man ska visa framfötterna, 
komma med bra och konstruktiva förslag (aldrig gnäll!), omge sig 
med stöttande personer. Peppa andra att ta sig framåt också. 
Alltid leverera det man lovar.  Lycka till! Hälsningar Maria 
Sjöstrand (mariasjostrand@gmail.com)" 

 "Gällande karriärutveckling: Jag har ibland hamnat i roller som 
egentligen inte riktigt stämmer överens med ens vision eller vad 
man egentligen vill jobba med. Under dessa perioder blir det 
svårare att fortbildas eller gå på konferenser som intresserar en 
själv. Då förväntas att man ska fortbildas inom rollen man just då 
har, även om man inte själv avser att fortsätta inom området. Men 
generellt sett så finns stort utrymme för vidareutveckling och det 
viktiga är att ha en bra kommunikation med ens närmaste chef. 
Den närmaste chefen har stort inverkan i hur ens karriär kan 
komma att se ut." 

 Som före detta ekonom med verksamhetsinriktning och med 
ansvar för affärssystemet i åtta fabriker i olika länder är det en 
utmaning att få stöd hos kollegorna inom IT-området. De har en 
helt annan begreppsapparat än jag och är rent tekniskt inriktade, 
något som jag inte alls kan eller förstår. De kollegor som jag hittat 
ett sätt att kommunicera med har jag däremot ett väldigt bra 
samarbete med då kombinationen av min kompetenes och deras 
är väldigt lyckosam och kraftfull för att få förståelse och 
genomslag för det vi arbetar med i övriga organisationen. Själv 
känner jag att det här är det roligaste jag någonsin jobbat med och 
vill därför inte byta jobb även om koncernledningen diskuterar 
möjligheter med mig med jämna mellanrum. De vill gärna ha mig 
som chef då jag har 20 års erfarenhet av det sedan tidigare och 
det kan jag tänka mig men vill vara kvar i det område jag är i nu. 
Det är ju så himla kul! 

 "Min karriär är mer att vara expert inom mitt område. Och bli 
efterfrågad att driva projekt eller vara med som architekt ansvarig. 
Att göra karriär är inte bara att bli chef på ett företag, har många 
gånger tackat nej till erbjudande att bli chef för att hålla kvar min 
expertis. Har fungerat bra!!" 

 

arbetar mer som IT-specialist. 

 Anser att män är överrepresenterade i 
IT-branchen, dock märker jag ingen 
särskiljning på min arbetsplats mellan 
kvinnor och män. 

 "Det är en klar mansdominans, och 
jag tror att det till viss del beror på att 
fler män/killar har intresset för teknik. 
Eftersom det är svårt att göra karriär 
och nå nivåer där även de 'mjukare 
värdena' spelar stor roll utan att ha 
kunnande om teknik/program etc, 
begränsas tyvärr urvalet av 
tjejer/kvinnor." 

 "Om jag nu summerar 30 års i IT-
branschen är jag mycket nöjd med 
dessa år. 

 Framförallt utväxlingen mellan 
investerat kapital i utbildning i 

 förhållande till löneutveckling. Att 
jämföras med ex.v lärare. Ångrar inte 

 sekund jag valt denna yrkesinrikting, 
även om det inte var min ambition 

 när jag var18 att jobba med IT. 
(Började jobba med IT när jag var 
23.)" 

 "Började inom business sidan på 
företaget i kundservice. 

 Halkade in på IT sidan och har gått 
från en junior analyst till teknisk 
projekt ledare i 5 år." 
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B3 Dokumentundersökning 

B3.1 Se kompetensen - så lockar du tjejer till IT-avdelningen, L. 
Rosengren, 2012-03-08.  

http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-

kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer 

Vi har intervjuat tre kvinnliga CIO:er om hur de ser på jämställdhet på jobbet och hur de arbetar för att få in fler 
kvinnor i organisationen. 

Johanna Kjellberg, CIO, Kappahl: "Inga fördomar om kvinnligt dominerade organisationer stämmer"  

När märkte du att du hade valt ett mansdominerat yrke? 

- Redan när jag pluggade på Chalmers var vi fyra procent tjejer på min linje. Då kunde vissa av föreläsarna säga: 
”När ni kommer ut i arbetslivet, killar, då bla bla…” Men jag blev inte irriterad då kommer jag ihåg, jag tyckte bara att 
det var lite konstigt.  

- Sedan har jag alltid arbetat i mansdominerade branscher så det har byggt min världsbild. Det var först när jag kom 
till Kappahl, där 90 procent av personalen är kvinnor, som jag insåg skillnaderna och likheterna. Vad jag kan säga är 
att inga av de fördomar jag hade hört om kvinnligt dominerade organisationer stämmer!!   

På vilket sätt märker du fördomar i det dagliga? 

- Numera blir jag ibland irriterad när jag träffar leverantörer som generaliserar och pratar om ”våra killar är riktigt 
kompetenta”. 

- Vi hade en potentiell leverantör här i förra veckan som sa så. När jag frågade om de inte hade några kvinnor alls på 
företaget så sa han ”Jooo, absolut!, vi har fyra tjejer på kontoret som tar hand om oss killar". "De är jätteviktiga, ja, 
kanske viktigast av alla på företaget” klämde han i med eftersom han insåg att han var ute på djupt vatten.  

- Det är ju inte så att vi ratar säljare som kommer med sådant; det är ju vad de levererar som räknas, men jag tycker 
bara att det är tråkigt att höra sådana här saker 2012… 

Vad kan man som CIO göra för att få in flera kvinnor i organisationen? 

- Det handlar dels om hur man som CIO får in fler kvinnor på it-avdelningen, men också hur en vd får in fler kvinnliga 
CIO:er. 

- Vill man så går det men man måste jobba lite hårdare. Många tror att saken är biff bara man skriver ”vi ser gärna 
kvinnliga sökanden” i platsannonserna. Det avskräcker nog mera än attraherar. Det man säger är: ”här jobbar nästan 
bara män så kom gärna hit och känn dig lite ensam”.  

- Jag tror att man får arbeta ganska brett med frågan och verkligen bestämma sig för att det är viktigt.  

Johanna Kjellbergs tips: 

Skapa en miljö som bejakar båda könen. Tänk i första hand på minoriteten när du anordnar något på jobbet. 
Inkludera snarare än exkludera alltså. 

Viktigt vid all kommunikation är att man tänker att man talar till både kvinnor och män oavsett om de är i majoritet 
eller minoritet. 

Acceptera att kvinnor många gånger ser en jobbannons som en absolut kravlista och om man trots allt ska 
generalisera så blir det ofta så att de inte söker om de saknar något på listan. Därför är det bra att ange en relativt 
bred kompetensprofil. 

Kvinnlig it-chef och kvinnor i it-ledningen och ledningen och styrelsen gör skillnad. Städa trappan uppifrån och ner 
och tänk lite bredare än bara info och HR. 

Betrakta olikheter som något positivt! 

Bra klimat är en absolut förutsättning. Om dina medarbetare idag trivs så sprider det sig. Håll även kontakt med 
kvinnor som har slutat. 

http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer
http://www.idg.se/2.1085/1.436741/se-kompetensen---sa-lockar-du-tjejer-till-it-avdelningen/sida/1/johanna-kjellberg-kappahl-inga-fordomar-om-kvinnligt-dominerade-organisationer-stammer


Avancemang inom IT – är glastaket splittrat?  Johansson & Nyström 

96 

 

Lär dig om likheter och olikheter. Studera och träna. Allt från kroppsspråk till att man snarare är en vinnare om man 
visar känslor. 

Elisabeth Stjernstoft, CIO, Apoteket: "Ser man att det är värsta gubbväldet så drar man"  

När slog det dig att du hade valt ett mansdominerat yrke? 

- Det började med en gång faktiskt. Jag är ingenjör i grunden och gick på Chalmers och där var det ju mest killar.  

- Direkt efter det började jag jobba på en it-konsultfirma. Det första företaget jag  jobbade på var väldigt medvetet 
med jämlikhet, vi var nog 25 procent kvinnor. Men sedan kom jag till en annan konsultfirma där de hade misslyckats 
helt. Där var det världens gubbvälde! 

Hur gör man för att skapa en it-avdelning med större jämvikt mellan män och kvinnor? 

- Det handlar mycket om att se kompetensen. Om man verkligen går på kompetens blir det per automatik fler kvinnor. 
Men om bara letar bland männen blir det gubbvälde. Då jag säger kompetens menar jag all kompetens, för man 
behöver många olika kompetenser.  

- På min it-avdelning på Apoteket är vi nog 50 procent män, 50 procent kvinnor. Här är vi väldigt jämställda. Vi har 
kvinnliga kravställare, projektledare och allt möjligt. På vissa områden är det färre kvinnor men samtidigt är det en 
otrolig bredd på arbetsuppgifterna och det gör att det jämnar ut sig. 

Är det lättare att locka till sig kvinnor om det redan jobbar flera kvinnor på it-avdelningen? 

- Ja, det tror jag. Jag tror också att det är lättare om man har en kvinnlig CIO. Om en kvinna ser att på den här 
arbetsplatsen har en kvinna möjlighet att bli chef så tror jag att det lockar. Ser man att det är värsta gubbväldet så 
drar man, det är tröttsamt och tråkigt. 

- När jag kom till mitt förra jobb som CIO på Bring fanns det inte en kvinna där. Men när vi slutade var det hälften-
hälften. Man kan säkert säga att det inte är så många tjejer som går systemutvecklarlinjen men jag har aldrig haft 
något problem att hitta dem.  

- Ofta ser man inte kompetensen hos kvinnor, man tar för givet att kompetensen finns hos män. Kvinnor kan vara lite 
försiktiga med att framhäva sin kompetens, åtminstone har det varit så tidigare. 

- Det slog mig när jag blev chef första gången. Män vill hela tiden visa upp hur duktiga de är men sen kan det finnas 
kvinnor som egentligen är mycket duktigare som sitter och jobbar i tysthet. Det gäller att se dem och det försöker jag 
vara uppmärksam på, att se dem och stötta dem så att deras jobb blir synligt. 

Har företaget något att vinna på en jämlik it-avdelning? 

- Ja det tror jag absolut. Det har ju gjorts studier som visar att företag med fler kvinnor i ledningen blir mer 
framgångsrika och det tror jag också gäller för personalen i övrigt. 

- Sedan är det ju mycket roligare att jobba på en arbetsplats där det finns en blandning. Framförallt blir 
personalfesterna roligare! 

Elisabeth Stjernstofts tips 

Du måste satsa medvetet på att få in fler kvinnor. Se till att alltid ha minst en kvinnlig kandidat när du tillsätter en 
tjänst. 

Se till kompetensen, kräv inte att kvinnor ska överkompensera och bevisa att de är bättre än alla män. 

För att kunna leverera it-tjänster krävs flera olika kompetenser och som CIO måste du ha hela bilden och inte bara 
koncentrera på vissa detaljer. 

Petra Tesch, CIO, SOBI: "Mina röda strumpor är väldigt tunna" 

När märkte du för första gången att du hade valt ett mansdominerat yrke? 

- Jag som person har ett väldigt svagt genusperspektiv. Mina röda strumpor är väldigt tunna. Jag har aldrig haft det 
perspektivet och egentligen aldrig funderat på det. Jag ser inte världen som kvinnor och män. Jag ser världen som 
arbetskamrater, vänner och så vidare. Mångfald berikar, åldrar bakgrund, kön, det spelar ingen roll. 

- Jag jagar också och då finns det speciella grupperingar inom jägarförbundet för kvinnor som jagar. Det har jag inget 
intresse av heller. Jag vill jaga med vänner oavsett kön. 

Har du jobbat på arbetsplatser där det varit lika många män som kvinnor? 

- Nej, säkert inte men det finns alltid några kvinnor. 
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- Att vara kvinna är bara en förmån. Jag har aldrig känt att jag blivit sämre behandlad för att jag är kvinna. Jag har 
inga sådana erfarenheter med mig.  

Varför tror du att många kvinnor lockas av att arbeta på ställen där det redan arbetar många kvinnor? 

- Är det så? Är det inte frågan om vad man är intresserad av att jobba med, vad man brinner för som människa? Jag 
har svårt att se att man skulle välja bort ett yrke för att det är många män. 

- Om jag skulle söka ett nytt jobb tror jag inte att jag skulle fundera över fördelningen mellan kvinnor och män på den 
nya arbetsplatsen. Jag tittar ju på om det är bra tjänst eller inte.  

Hur kan man som CIO arbeta för att få in fler kvinnor i organisationen tror du? 

- Jag har under mina år rekryterat många människor och det har kanske inte varit jämt fördelat mellan de sökande 
men det har alltid funnits kvinnor som söker. 

- Överlag tror jag att it är ett ganska modernt yrke. Jag tror inte att man är så inbunden i könsroller, man måste inte 
vara man för att göra något bättre. 

Varför tror du att majoriteten av dem som jobbar med it är män? 

- Jag tror att det naturligt är så att fler män är intresserade av teknik. I början av 1990-talet trodde man att 
programmerare skulle bli ett kvinnoyrke. Du skulle vara metodisk och analytisk och det är ett ganska långsamt yrke 
att vara systemutvecklare, det går inte fort. Men det har blivit ett mansyrke. Det är flera hajpade programmerare som 
är killar än tjejer.  

- Jag tror att det är naturliga variationer som gör att killar är mer intresserade av att plocka isär saker och ta reda på 
hur de fungerar. Det finns ju mentala skillnader på kvinnor och män och jag tror inte att man ska underskatta dem.  

- Men det är klart att jag kan tycka att det är en fördel att det finns kvinnor i en arbetsgrupp. Det skapar en lugnare 
stämning. Det är alltid bäst med en blandning. En grupp av bara män kan bli lumpenstämning och en grupp med bara 
kvinnor kan bli mycket konflikter.  

B3.2 TED talks - Sheryl Sandberg, december 2010 

http://www.ted.com/talks/lang/en/sheryl_sandberg_why_we_have_too_few_women_leaders.htm

l 

(2012-05-08, 13:13) 

So for any of us in this room today, let's start out by admitting we're lucky. We don't live in the world our mothers lived 

in, our grandmothers lived in, where career choices for women were so limited. And if you're in this room today, most 

of us grew up in a world where we had basic civil rights, and amazingly, we still live in a world where some women 

don't have them. But all that aside, we still have a problem, and it's a real problem. And the problem is this: Women 

are not making it to the top of any profession anywhere in the world. The numbers tell the story quite clearly. 190 

heads of state -- nine are women. Of all the people in parliament in the world, 13 percent are women. In the corporate 

sector, women at the top, C-level jobs, board seats -- tops out at 15, 16 percent. The numbers have not moved since 

2002 and are going in the wrong direction. And even in the non-profit world, a world we sometimes think of as being 

led by more women, women at the top: 20 percent. 

We also have another problem, which is that women face harder choices between professional success and personal 

fulfillment. A recent study in the U.S. showed that, of married senior managers, two-thirds of the married men had 

children and only one-third of the married women had children. A couple of years ago, I was in New York, and I was 

pitching a deal, and I was in one of those fancy New York private equity offices you can picture. And I'm in the 

meeting -- it's about a three-hour meeting -- and two hours in, there kind of needs to be that bio break, and everyone 

stands up, and the partner running the meetingstarts looking really embarrassed. And I realized he doesn't know 

where the women's room is in his office. So I start looking around for moving boxes, figuring they just moved in, but I 

don't see any. And so I said, "Did you just move into this office?" And he said, "No, we've been here about a year." 
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And I said, "Are you telling me that I am the only woman to have pitched a deal in this office in a year?" And he 

looked at me, and he said, "Yeah. Or maybe you're the only one who had to go to the bathroom." 

(Laughter) 

So the question is, how are we going to fix this? How do we change these numbers at the top? How do we make this 

different? I want to start out by saying, I talk about this -- about keeping women in the workforce -- because I really 

think that's the answer. In the high-income part of our workforce, in the people who end up at the top -- Fortune 500 

CEO jobs, or the equivalent in other industries -- the problem, I am convinced, is that women are dropping out.Now 

people talk about this a lot, and they talk about things like flextime and mentoring and programs companies should 

have to train women. I want to talk about none of that today,even though that's all really important. Today I want to 

focus on what we can do as individuals. What are the messages we need to tell ourselves? What are the messages 

we tell the women who work with and for us? What are the messages we tell our daughters? 

Now, at the outset, I want to be very clear that this speech comes with no judgments. I don't have the right answer. I 

don't even have it for myself. I left San Francisco, where I live, on Monday, and I was getting on the plane for this 

conference. And my daughter, who's three, when I dropped her off at preschool, did that whole hugging-the-leg, 

crying, "Mommy, don't get on the plane" thing. This is hard. I feel guilty sometimes. I know no women, whether they're 

at home or whether they're in the workforce, who don't feel that sometimes. So I'm not saying that staying in the 

workforce is the right thing for everyone. 

My talk today is about what the messages are if you do want to stay in the workforce, and I think there are three. 

One, sit at the table. Two, make your partner a real partner. And three, don't leave before you leave. Number one: sit 

at the table. Just a couple weeks ago at Facebook, we hosted a very senior government official, and he came in to 

meet with senior execs from around Silicon Valley. And everyone kind of sat at the table. And then he had these two 

women who were traveling with him who were pretty senior in his department, and I kind of said to them, "Sit at the 

table. Come on, sit at the table," and they sat on the side of the room. When I was in college my senior year, I took a 

course called European Intellectual History. Don't you love that kind of thing from college? I wish I could do that now. 

And I took it with my roommate, Carrie, who was then a brilliant literary student -- and went on to be a brilliant literary 

scholar -- and my brother -- smart guy, but a water-polo-playing pre-med, who was a sophomore. 

The three of us take this class together. And then Carrie reads all the books in the original Greek and Latin, goes to 

all the lectures. I read all the books in English and go to most of the lectures. My brother is kind of busy. He reads 

one book of 12 and goes to a couple of lectures,marches himself up to our room a couple days before the exam to 

get himself tutored. The three of us go to the exam together, and we sit down. And we sit there for three hours -- and 

our little blue notebooks -- yes, I'm that old. And we walk out, and we look at each other, and we say, "How did you 

do?" And Carrie says, "Boy, I feel like I didn't really draw out the main point on the Hegelian dialectic." And I say, 

"God, I really wish I had really connected John Locke's theory of property with the philosophers who follow." And my 

brother says, "I got the top grade in the class." "You got the top grade in the class? You don't know anything." 

The problem with these stories is that they show what the data shows: women systematically underestimate their own 

abilities. If you test men and women, and you ask them questions on totally objective criteria like GPAs, men get it 

wrong slightly high, and women get it wrong slightly low. Women do not negotiate for themselves in the workforce. A 

study in the last two years of people entering the workforce out of college showed that 57 percent of boys entering, or 

men, I guess, are negotiating their first salary, and only seven percent of women.And most importantly, men attribute 

their success to themselves, and women attribute it to other external factors. If you ask men why they did a good job, 

they'll say, "I'm awesome.Obviously. Why are you even asking?" If you ask women why they did a good job, what 

they'll say is someone helped them, they got lucky, they worked really hard. Why does this matter?Boy, it matters a 

lot because no one gets to the corner office by sitting on the side, not at the table, and no one gets the promotion if 

they don't think they deserve their success, or they don't even understand their own success. 

I wish the answer were easy. I wish I could just go tell all the young women I work for, all these fabulous women, 

"Believe in yourself and negotiate for yourself. Own your own success." I wish I could tell that to my daughter. But it's 

not that simple. Because what the data shows, above all else, is one thing, which is that success and likeability are 

positively correlated for men and negatively correlated for women. And everyone's nodding, because we all know this 

to be true. 
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There's a really good study that shows this really well. There's a famous Harvard Business School study on a woman 

named Heidi Roizen. And she's an operator in a company in Silicon Valley, and she uses her contacts to become a 

very successful venture capitalist. In 2002 -- not so long ago -- a professor who was then at Columbia University took 

that case and made it Howard Roizen. And he gave the case out, both of them, to two groups of students. He 

changed exactly one word: "Heidi" to "Howard." But that one word made a really big difference. He then surveyed the 

students, and the good news was the students, both men and women, thought Heidi and Howard were equally 

competent, and that's good. The bad news was that everyone liked Howard. He's a great guy. You want to work for 

him. You want to spend the day fishing with him. But Heidi? Not so sure. She's a little out for herself. She's a little 

political. You're not sure you'd want to work for her. This is the complication. We have to tell our daughters and our 

colleagues, we have to tell ourselves to believe we got the A, to reach for the promotion, to sit at the table, and we 

have to do it in a world where, for them, there are sacrifices they will make for that, even though for their brothers, 

there are not. 

The saddest thing about all of this is that it's really hard to remember this. And I'm about to tell a story which is truly 

embarrassing for me, but I think important. I gave this talk at Facebook not so long ago to about 100 employees, and 

a couple hours later, there was a young woman who works there sitting outside my little desk, and she wanted to talk 

to me. I said, okay, and she sat down, and we talked. And she said, "I learned something today. I learned that I need 

to keep my hand up." I said, "What do you mean?" She said, "Well, you're giving this talk, and you said you were 

going to take two more questions. And I had my hand up with lots of other people, and you took two more questions. 

And I put my hand down, and I noticed all the women put their hand down, and then you took more questions, only 

from the men." And I thought to myself, wow, if it's me -- who cares about this, obviously -- giving this talk -- and 

during this talk, I can't even notice that the men's hands are still raised, and the women's hands are still raised, how 

good are we as managers of our companies and our organizations at seeing that the men are reaching for 

opportunities more than women? We've got to get women to sit at the table. 

(Applause) 

Message number two: make your partner a real partner. I've become convinced that we've made more progress in 

the workforce than we have in the home. The data shows this very clearly. If a woman and a man work full-time and 

have a child, the woman does twice the amount of housework the man does, and the woman does three times the 

amount of childcare the man does. So she's got three jobs or two jobs, and he's got one. Who do you think drops out 

when someone needs to be home more? The causes of this are really complicated, and I don't have time to go into 

them. And I don't think Sunday football-watchingand general laziness is the cause. 

I think the cause is more complicated. I think, as a society, we put more pressure on our boys to succeed than we do 

on our girls. I know men that stay home and work in the home to support wives with careers, and it's hard. When I go 

to the Mommy-and-Me stuff and I see the father there, I notice that the other mommies don't play with him. And that's 

a problem,because we have to make it as important a job, because it's the hardest job in the world to work inside the 

home, for people of both genders, if we're going to even things out and let women stay in the workforce. (Applause) 

Studies show that households with equal earningand equal responsibility also have half the divorce rate. And if that 

wasn't good enough motivation for everyone out there, they also have more -- how shall I say this on this stage? --

they know each other more in the biblical sense as well. 

(Cheers) 

Message number three: don't leave before you leave. I think there's a really deep irony to the fact that actions women 

are taking -- and I see this all the time -- with the objective of staying in the workforce actually lead to their eventually 

leaving. Here's what happens: We're all busy. Everyone's busy. A woman's busy. And she starts thinking about 

having a child, and from the moment she starts thinking about having a child, she starts thinking about making room 

for that child. "How am I going to fit this into everything else I'm doing?" And literally from that moment, she doesn't 

raise her hand anymore, she doesn't look for a promotion, she doesn't take on the new project, she doesn't say, "Me. 

I want to do that." She starts leaning back. The problem is that -- let's say she got pregnant that day, that day -- nine 

months of pregnancy, three months of maternity leave, six months to catch your breath -- fast-forward two years,more 

often -- and as I've seen it -- women start thinking about this way earlier -- when they get engaged, when they get 

married, when they start thinking about trying to have a child, which can take a long time. One woman came to see 

me about this, and I kind of looked at her -- she looked a little young. And I said, "So are you and your husband 
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thinking about having a baby?" And she said, "Oh no, I'm not married." She didn't even have a boyfriend. I said, 

"You're thinking about this just way too early." 

But the point is that what happens once you start kind of quietly leaning back? Everyone who's been through this -- 

and I'm here to tell you, once you have a child at home, your job better be really good to go back, because it's hard to 

leave that kid at home -- your job needs to be challenging. It needs to be rewarding. You need to feel like you're 

making a difference.And if two years ago you didn't take a promotion and some guy next to you did, if three years ago 

you stopped looking for new opportunities, you're going to be bored because you should have kept your foot on the 

gas pedal. Don't leave before you leave. Stay in. Keep your foot on the gas pedal, until the very day you need to 

leave to take a break for a child -- and then make your decisions. Don't make decisions too far in advance, 

particularly ones you're not even conscious you're making. 

My generation really, sadly, is not going to change the numbers at the top. They're just not moving. We are not going 

to get to where 50 percent of the population -- in my generation, there will not be 50 percent of [women] at the top of 

any industry. But I'm hopeful that future generations can. I think a world that was run where half of our countries and 

half of our companies were run by women, would be a better world. And it's not just because people would know 

where the women's bathrooms are, even though that would be very helpful. I think it would be a better world. I have 

two children. I have a five-year-old son and a two-year-old daughter. I want my son to have a choice to contribute 

fully in the workforce or at home,and I want my daughter to have the choice to not just succeed, but to be liked for her 

accomplishments. 

Thank you. 

(Applause) 

B3.3 Tjejer som funderar på var de ska göra karriär, välj IT-branschen, 

C. Falvin, 2012-02-28. 

http://www.idg.se/2.1085/1.434815/tjejer-som-funderar-pa-var-de-ska-gora-karriar-valj-it-branschen 

"Det är nog till och med lättare att vara kvinna än man i den mansdominerade it-branschen", skriver Charlotta Falvin. 

”Är det inte väldigt svårt att vara kvinna i en mansdominerad bransch som it?” Frågan ställs med en förväntan om att 

få höra saftiga historier om härskarteknik, svårforcerade glastak och grabbiga nätverk. Historier som beskriver hur 

motigt det är, som bekräftar bilden av kvinnor som mot alla odds slåss för varje millimeters avancemang på 

karriärstegen. 

Nu har jag av naturliga skäl ingen egen erfarenhet av om det är lättare att vara man än kvinna. Jag vet ju inte heller 

hur min egen yrkesbana hade sett ut med skägg i stället för mascara. Vad jag däremot vet är att jag ofta har upplevt 

stora fördelar med att vara kvinna i minoritet bland män. Då menar jag inte i form av burna väskor eller öppnade 

dörrar, utan konkret affärs- och karriärnytta. 

Tveklöst är det så att en kvinna syns mer och blir lättare ihågkommen än en i raden av män. Väldigt användbart. 

Underlättar nätverksbyggande och gör det enklare att komma igenom i bruset. 

En mer konkret fördel är i en affärsförhandling. Som kvinna har du ett övertag mot en man av det enkla skälet att du 

befinner dig i normalläge (träffar en man, samma sort som omger dig varje dag på kontoret) medan din motpart är i 

en ovan situation (träffar en kvinna, mer sällsynt). Du fokuserar 100 procent på situationen, medan en del av den 

manlige motpartens hjärnkapacitet obönhörligen går åt att analysera avvikelsen. Ett rent mänskligt beteende som 

inträffar oavsett typ av avvikelse. 

En skojig variant av det här är när en kvinna möter en annan kvinna vid förhandlingsbordet. Men åtminstone då är det 

på lika villkor, det vill säga båda är lika distraherade av den ovana situationen. 
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Faktum är att jag under alla mina år i den mansdominerade it-branschen, internationellt såväl som i Sverige, aldrig 

har känt det som en nackdel att vara kvinna. Mina stickprov bland andra kvinnor i branschen ger samma svar. Jag 

må vara blind, naiv och godtrogen, men jag kan helt enkelt inte se att det skulle vara synd om oss tjejer. 

Lustigt nog tycks mina observationer inte vara politiskt korrekta. När jag inför ett auditorium besvarade frågan om det 

är svårt att vara kvinna i en mansdominerad bransch med ”Nej, det är nog till och med lättare än att vara man”, fick 

jag efteråt en eloge av en äldre affärskvinna som tyckte det var modigt att säga det. Modigt? 

För ordningens skull ska det påpekas att min referensram är snäv. Hur det är i byggsvängen, verkstadsindustrin eller 

gruvbolagen vet jag inget om. Jag har tillbringat större delen av mitt yrkesliv i internationellt verksamma företag inom 

it och telekom, dominerade av duktiga, trevliga, moderna män som välkomnar kvinnliga kolleger och chefer med 

öppna armar, glada över den omväxling det ger. 

Så till tjejer som funderar på var de ska göra karriär ger jag rådet att välja it-branschen. Till er som redan är där, leta 

inte efter glastaket. Det kanske inte finns något. 

B3.4 Babyboom på Dice - 2012-04-16 T. Arnroth 

http://www.idg.se/2.1085/1.444676/babyboom-pa-dice 

Patrick Bach är ny vd för Battlefieldutvecklarna Dice. Men bara för fyra månader. Orsak? Riktiga vd:n är pappaledig. 
"Cheferna måste ju föregå med gott exempel", säger han. 

Knappt 300 man starka Dice är ett mansdominerat företag. 90 procent av personalstyrkan är manlig, med en 
snittålder på 32 år. Här är det helt normalt att man tar ut sin pappaledighet. Cheferna visar vägen. 

Dice vd Karl Magnus Troedsson har just gått på fyra månaders föräldraledighet. I hans ställe får nu 
Battlefieldproducenten Patrick Bach sätta på sig vd-hatten. 

– Hos oss är det självklart att man ska kunna vara föräldraledig. Jag ser inte det som något unikt, det är ju så vi gör i 
Sverige och vi skiljer oss inte från andra, säger han.  

– Att Karl Magnus skulle vara ledig har vi planerat flera månader, så det här är ingen överraskning. Jag tycker att det 
är kul och en ära att få förtroendet att agera vd ett tag, men egentligen är det ganska stressigt både för mig och 
andra. Jag har fördelat flera av mina arbetsuppgifter på andra, som därmed fått mer att göra, samtidigt som jag också 
får mer att handskas med. Men, som sagt, allra mest är det kul. 

Varför är det viktigt att vd:n tar pappaledigt? 

– Cheferna måste föregå med gott exempel och så här visar vi att det är okej att göra det. Vi vill ju ha en hållbar 
personalpolitik, att folk ska trivas med att jobba här och faktiskt kunna jobba på Dice hela livet om de vill. Då måste 
privatlivet fungera, jobbet är inte allt. Ska man vara kreativ på jobbet och känna glädje måste man självklart kunna 
vara föräldraledig, säger Bach. 

Klarar ni en babyboom på företaget? 

– Vi befinner oss redan i en babyboom sedan flera år och det kommer säkert att fortsätta. Men det är klart att vi 
försöker anpassa det efter spelproduktionen, så att folk i möjligaste mån inte är lediga när vi är inne i som mest 
intensiva skeden av utvecklingen. Men det är sällan något problem, folk jobbar på Dice för att de älskar det. De vill 
vara med i spelutvecklingens mest kritiska skeden. 

Karl Magnus Troedsson är dock inte första vd:n som tar föräldraledigt. Precis när amerikanska Electronic Arts köpte 
Dice för sex år sedan passade dåvarande vd:n Patrick Söderlund också på att ta pappaledigt. Han gjorde sedan 
samma sak när han några år senare utsågs till Europachef. Amerikanerna trodde först att han skämtade när han 
berättade sina planer. 

– De tycker fortfarande att vi är väldigt märkliga, de skakar på huvudet och betraktar oss fascinerat. Men samtidigt är 
det nog många som är lite avundsjuka, att få barn i Sverige är ju rena himmelriket jämfört med många andra länder. I 
USA är det väldigt ovanligt med föräldralediga chefer, tar någon en vecka höjer man på ögonbrynen, tar något två är 
det en chock. 

Att ryktet om den svenska modellen sprids har dock inte Bach något emot. 
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– Nej, det är faktiskt ett starkt argument när man ska rekrytera. Föräldraledighet och pappaledighet är en unik sak 
som verkligen lockar folk, helt klart. 

Dice har alltid hämtat nya vd:ar ur de egna leden, ska vi se det här som Patrick Bachs första steg på en ny karriär? 

– Nej, det tror jag inte. Jag gör det nu för att Karl Magnus ska få vara ledig. Vi ställer upp på varandra helt enkelt. 

B3.5 Gadgette - Caroline Drucker  

Caroline Drucker tror på SoundCloud och på fler tjejer inom 

teknikbranschen, 2012-02-22 

http://gadgette.se/caroline-drucker-tror-pa-soundcloud-och-pa-fler-tjejer-i-teknikbranschen 

(http://gadgette.se/caroline-drucker-tror-pa-soundcloud-och-pa-fler-tjejer-i-teknikbranschen) 

– Kvinnor i teknikbranschen måste sluta prata om sig själva och andra kvinnor som ”girls”, säger Caroline Drucker, 
partner marketing manager på SoundCloud. Gadgette fick chansen att prata lite mer med Caroline när hon besökte 
Stockholm och entreprenörseventet Good Morning. 

I en uppmärksammad presentation som nu sprids på nätet (Paulina har bloggat om den här) presenterar Caroline 
Drucker en lösning som enkelt ökar antalet kvinnor i teknikbranschen på mindre än en minut. 

– Det har skapats en trend kring begreppet ”geek girl” som omedvetet för en retorik som förminskar kvinnor i 
branschen, säger hon. Männen pratar om hur de kan få in fler kvinnor medan kvinnorna själva pratar om sig själva 
som flickor, något hon tycker är synd. 

Caroline Drucker är en av 12 kvinnor på det Berlinbaserade start-up-företaget SoundCloud som är grundat av de 
svenska killarna Alexander Ljung och Eric Wahlforss. Idag har företaget över 90 anställda och Caroline Drucker 
tycker ändå att drygt tio procent kvinnliga medarbetare är ganska bra statistik, bättre än hos många av 
konkurrenterna. 

– Det märks att det är ett svenskt företag med svensk grundideologi, säger hon. Vi är ganska jämställda. 

Efter att ha läst arkitektur och tyska på ett kvinnouniversitet i Pennsylvania flyttade Caroline Drucker till Berlin för att 
fortsätta sina arkitekturstudier. Hon fick en praktikplats på ett skivbolag och efter två veckor var hon fast anställd och 
gillade konceptet av att tjäna egna pengar. 

Innan Caroline Drucker hamnade på SoundCloud hade hon bland annat varit med och lanserat tidningen VICE i 
Tyskland. Hon hade även digitaliserat en tysk vänstertidning som tidigare bara funnits som papperstidning och trots 
en utbildning som arkitekt har webben alltid varit hennes forum. 

Nu har Caroline Drucker en tjänst som partner marketing manager och hjälper företag som använder SoundCloud att 
förstå hur de kan arbeta med tjänsten. Tidigare hade hon en roll som product manager och hon har varit med och 
utvecklat både mobilappen och webbtjänsten hos företaget som ger vem som helst möjlighet att ladda upp ljud på 
nätet. 

– Vi vill vara ett Youtube för ljud. Möjligheterna är enorma, det är användarna som sätter gränserna för vad de kan 
göra med SoundCloud, säger Caroline Drucker. Under vår intervju visar Caroline hur flera andra företag använder 
SoundCloud och deras öppna API i egna tjänster och innovationer. Men även hur enskilda användare skapar 
innovativt innehåll. 

Den amerikanska parlamentarikern Gabrielle Giffords som överlevde en attack då hon blev skjuten i huvudet 
använder SoundSloud för att skicka meddelanden till vänner och kollegor där hon berättar hur hon blir allt bättre och 
saknar dem. 

– Ljud är en fantastisk sak som väcker mycket känslor, säger Caroline Drucker. Att titta på en skräckfilm och stänga 
av ljud är inte alls lika obehagligt som när ljudet är på. 

– Ljud och lukt är de sinnen som ger oss starkast indikationer på fara, säger Caroline. Det är lite sent att fly när du 
har tigern framför dig. 
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Som product manager ansvarade Caroline för ett team med bara manliga utvecklare. Det har inte alls varit några 
problem tycker hon och berättar om hur någon på SoundCloud varje vecka håller en timmes masterclass i valfritt 
ämne. 

– Jag höll en masterclass i feminism där jag berättade om feminismens grundstenar och olika grenar av feminismen 
idag, säger Caroline Drucker. Hon tror många av killarna verkligen fick sig en tankeställare och förstod att det inte 
handlar om extrema åsikter utan något ganska vanligt som många skriver under på. 

– När jag kom till SoundClound var killarna väldigt mån om att jag skulle trivas och bad mig hela tiden säga till om det 
fanns situationer eller strukturer som gjorde att jag kände mig obekväm för att jag var tjej. Eller om det var något de 
kunde göra för att underlätta, säger hon. 

Caroline Drucker tror att den viktigaste insatsen för att förändra branschen är att uppmuntra tjejer redan i 
grundskolan. Att stötta dem i ämnen som teknik och matte för att sedan införa mentorskapsprogram högre upp i 
åldrarna. 

– I USA jobbar de ganska mycket med den här typen av program men i Europa har vi inte kommit lika långt, säger 
hon. 

– Många start-ups skulle må bra av fler kvinnor, säger Caroline Drucker och pratar om att forskningen tydligt visar att 
organisationer med kvinnor högt upp i organisationerna presterar bättre. Men det handlar inte om bara kvinnor och 
män, det handlar om att företag mår bra av en balans av både män och kvinnor, personer i olika åldrar och med olika 
bakgrund. 

Caroline Drucker börjar, vare sig hon vill det eller inte, lyftas fram som en kvinnlig förebild i teknikbranschen. En 
kvinna att både följa på Twitter och hålla ögonen på framöver. 

B3.6 Netladies, 2011-10-17, Ett bra sätt att ta plats 

(http://it-tjej.idg.se/netladies/articles/ett-bra-satt-att-ta-plats/) 

På senare tid har jag insett att nätverkande är viktigare än jag trodde.  Har liksom aldrig sett det som en 
nödvändighet utan mer som en nice to have. Men oj vad fel jag hade! Ända sedan vi började lansera nätverk för IT-
kvinnor runt om i landet, som ett led i vårt företags program för att synliggöra och stärka kvinnor, har det gått upp för 
mig vad lite vi IT-kvinnor vanligtvis nätverkar jämfört med våra manliga kolleger. Och jag har insett vilket jättebehov 
det finns därute av att faktiskt träffas, inspireras och dra fördel av varandras kunskap, passioner och kontakter. 

För vid våra nätverksträffar är det så tydligt. Att det finns massor med supersmarta IT-kvinnor därute, men de syns 
och hörs alldeles för lite. För syns du så finns du. Får den där tjänsten eller uppdraget du så gärna vill ha. Sträcker du 
upp handen och säger jag vill, jag kan, jag är bra på det här, får du fler chanser, dörrar öppnas, du utvecklas mer, blir 
sedd, hörd, bekräftad och trivs. Nätverk hjälper, stöttar och stärker. Jag ser det vid alla våra träffar runt om i landet. 
Under nätverksträffarna påminns vi om vikten av att ta plats och tränar oss på det. Träffarna blir ett växthus där 
deltagarna knoppas och blommar ut. Det är underbart att se. Och så inspirerande. 

Vi är få kvinnor i branschen men jag är övertygad om att vi kan inspirera fler att jobba med IT om vi gör oss och det vi 
gör mer synligt. Så är du ännu inte med i något nätverk, välj ett som passar dig och börja ta plats där. Att sedan bli 
mer synlig för kollegerna, kunderna, i media eller online, det kan gå av bara farten. 

B3.7 VMware trotsar gubbväldet, 2012-04-10 J. Arstad Djurberg 

http://it24.idg.se/2.14500/1.442473/vmware-trotsar-gubbvaldet 

It-branschen må vara ett gubbvälde, men i mjukvaruföretaget VMwares nordiska ledning är det tvärtom. På 
Sverigekontoret regerar trion Susanne Rönnqvist, Louise Öström och Viktoria Svedebäck. 

IT24 har tidigare rapporterat om att it-branschen är en av de branscher som har lägst andel kvinnor på vd-
posten. Undantaget som bekräftar ont om kvinnliga chefer-regeln stavas dock VMware. På virtualiseringsjättens 

Sverigekontor är det inte bara Norden-vd:n som trotsar gubbväldet. Även i Sverige-vd-rollen och som nordisk 
marknadschef har bolaget kvinnlig representation.  
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Att just VMware har samlat en trio av kvinnliga chefer är delvis en slump. Men Norden-vd Louise Öström säger att det 
också finns ett medvetet arbete bakom. 

– Jag personligen letar alltid efter den bäst kvalificerade personen. Men jag brukar kräva att minst en av kandidaterna 
är en kvinna när jag får en short list från rekryteringsföretaget, säger hon. 

– Även om de säger att det är svårt brukar jag kräva det. I så fall påpekar jag att jag betalar bra för att de ska leta, 
och till sist brukar de också komma tillbaka med ett namn. 

Louise Öström poängterar dock att det inte handlar om någon renodlad strategi att anställa kvinnliga chefer. Tvärtom 
påpekar hon att en blandning är det allra bästa. Men för att få till en blandning i en så mansdominerad bransch krävs 
det också en del målmedvetet arbete. 

Många it-företag säger att de brukar ha svårt att hitta kvinnor med rätt kompetens. Hur lyder dina mest konkreta tips? 

– Jag utnyttjar mitt nätverk. Ibland blir jag uppringd av en headhunter. Jag kanske svarar nej, men istället ger jag 
snabbt namn på kvinnor som jag vet är duktiga, och som jag faktiskt är förvånad över att de inte blir nedringda med 
jobberbjudanden. För de finns absolut därute. Men du måste hela tiden göra företag uppmärksamma på att du 
existerar. När det gäller den delen, att profilera sig och sälja in sig själv, kanske inte kvinnor generellt sett brukar vara 
lika bra. 

–  Jag är extremt mån om mitt nätverk. Det är tack vare det jag sitter här idag. Det är alltid viktigt att vårda sitt eget 
varumärke och jag jobbar kontinuerligt med att uppdatera det, säger Susanne Rönnqvist, nordisk marknadschef, som 
tidigare arbetade i en liknande roll på CA. 

– Jag har varit jättedålig på det. Jag var på Arrow i tio år och trivdes fantastiskt bra. Av den anledningen tänkte jag 
inte på att vårda nätverket för kommande anställningar, konstaterar Sverige-vd:n Viktoria Svedebäck, som kom till 
VMware från en roll som vd på distributören Arrow, där hon bland andra jobbade med just VMware. 

– Vi var på ett nordiskt möte. I ena änden av bordet satt jag och i den andra satt Louise. Jag står för min sak när jag 
argumenterar och Louise verkade vara likandan. Senare träffades vi vid kaffeautomaterna och bokade ett möte och 
här sitter jag nu, lyder hennes kortversion av hur hon hamnade på det nuvarande uppdraget. 

Ofta brukar bristen på kvinnliga chefer förklaras med att det är för mycket teknik i it-branschen. Även på den punkten 
bryter VMware, som av många framstår som extremt tekniskt, mönstret.  

– Vi kommer från att vara rent teknikbolag, som varit väldigt fokuserat på teknik och virtualisering av servrar, men 
numera handlar det mer om långsiktiga strategier för kunden. Ren teknik kanske det är flest män som intresserar sig 
för, men för oss handlar det om att hjälpa till med hela kundens resa. Men det bygger så klart på en trovärdighet vi 
har byggt upp under 14 år och det är den vi bygger vidare på. Utan den hade det varit svårt att ta nästa steg, säger 
Louise Öström, som får medhåll av Viktoria Svedebäck. 

– Ja, det handlar mer om affärsnytta och effektiviseringar än teknik idag, och det ligger mig varmt om hjärtat 

Det framgår tydligt att chefstrion trivs med varandra och att de har en bra relation sinsemellan. Skratt och allvar 
avlöser varandra när IT24 är på besök. 

Umgås ni privat också? 

– Nej, bara när vi är ute och reser, säger Viktoria Svedebäck 

– Men det blir umgänge indirekt i och med att vi träffas så mycket på jobbet, konstaterar Susanne Rönnqvist. 

– Ja, och om jag fick välja dem som mitt resesällskap skulle jag gärna göra det, fyller Louise Öström i. 

Just tonen i det mötesrum vi träffas i har faktiskt även varit föremål för forskning. Louise Öström berättar att de hade 
en doktorand på besök som ville studera skillnaden på kvinnligt och manligt ledarskap. 

– Hon satt med och studerade hur vi jobbar. Hennes hypotes var att kvinnliga chefer var annorlunda på möten. Efter 
två dagar var hon förtvivlad, hon kunde inte se någon skillnad. Kvinnorna vara varken mer framåt eller mer 
tillbakadragna än männen. Den enda skillnaden hon kunde se var att vi kanske pratade om olika saker i pauserna. 

Att bli studerade utifrån gav också andra infallsvinklar. 

– Hon tyckte vi var väldigt lika utseendemässigt. Långa, smala och businessklädda. Så hon frågade om jag bara 
anställer sådana som mig själv, säger Louise Öström och börjar sedan skissa på en mall hon använder vid 
rekrytering. 
– När jag tittar på två olika kandidater tittar jag på kärnan och vi är tydliga med vad vi letar efter. Det viktiga är att man 
har vad som krävs. För mig handlar det om att vissa saker måste vara rätt, sådant som attityd, energi, engagemang 
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och lojalitet. Och man måste tåla lite tuffa diskussioner och klara av den resan och stormen det innebär att vara 
kvartalsstyrd, säger hon och konkluderar: 

– Att ändra attityden hos en människa är svårare än att ändra utbildningen.  
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