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Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att skapa inblick i hur kvinnor som arbetar med               

IT-programmering upplever att vara i minoritetsposition i en mansdominerad bransch och i            

ett mansdominerat yrke i Sverige idag. Jag har sökt få insikt i hur normer kring kön påverkar                 

informanterna upplevelse och erfarenheter av arbetsplan. Frågeställningarna var: På vilka sätt           

upplever kvinnor inom IT-programmering att de blir behandlade annorlunda i egenskap av            

att vara kvinnor? Hur tar sig könsnormer uttryck i informanternas beskrivningar av sina             

erfarenheter av arbetsplatsen? Hur upplever informanterna att deras framtida möjligheter          

påverkas av könade normer och strukturer? Fyra kvalitativa intervjuer genomfördes med ett            

inspelat intervjumaterial om 220 minuter. Intervjudeltagarna har ett åldersspann från 27 till            

38 år och en arbetserfarenhet mellan ett och 15 år inom IT-programmering. Det empiriska              

materialet analyserades med hjälp av tematisk analys och tolkades utifrån          

organisationsteoretiska samt genusvetenskapliga teoribildningar. En intersektionell      

forskningsansats användes för att undersöka hur olika maktfaktorer samverkar med kön och            

konstruerar olika former av minoritetskap. 

Informanterna har berättat att de inte får lika mycket respekt som sina manliga             

kollegor. Det tar sig i uttryck att de inte upplever sig bli lyssnade på, och en upplevelse av att                   

deras åsikter inte är lika mycket värda. Enligt informanternas berättelser är det ibland svårt              

att veta orsakerna till att de blir behandlade annorlunda eller dåligt. En sådan faktor är               

åldersrelaterad, en annan faktor är relaterad till etnicitet. Ett huvudsakligen vitt och manligt             

kodat nördideal framträder inom IT-programmering. Fördomar och stereotyper om att          

kvinnor inte anses vara lika duktiga programmerare återfinns såväl i sektorn som på             

arbetsplatserna samt i samhället i stort. Informanterna hyser förhoppningar och vissa farhågor            

inför framtiden för kvinnor inom IT-sektorn såväl som för sina egna möjligheter och             

positioner inom den. De hinder som tas upp rör framförallt att nästan enbart vita män               

återfinns på högre chefstjänster. Förhoppningar rör framförallt kvinnors ökade intåg inom           

IT-sektorn och en förändrad bild av vem som kan programmeraren. För att ska detta ska ske,                

menar informanterna, i enlighet med tidigare forskning, att stereotyper kring hur en            

programmerare är måste, och kommer, att ändras. I enlighet med tidigare studier menar jag              

att kvinnor inom IT-sektorn måste synliggöras, vilket denna studie medverkar till. 
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Inledning 

Under de senaste decennierna har IT-sektorn vuxit markant. Några av världens största företag             

är IT-bolag. Eftersom vi allt oftare använder IT, inte bara i privatlivet utan också på arbetet,                

sägs det att utvecklingen mot digitalisering och ökad IT-användning kommer att fortsätta i             

samma riktning som tidigare. Sverige är inget undantag. Även i Sverige har andelen företag              

inom IT-sektorn ökat i stor omfattning och är numera att betrakta, inte bara som en växande                

marknad, utan också som en växande arbetsgivare. Enligt branschorganisationen IT- och           

telekomföretagen (2019) var antalet anställda inom IT-sektorn år 2015 omkring 200 000            

personer. Den snabba utvecklingen inom sektorn har gjort att det på många håll pratas om               

eskalerande kompetensbrist inom området.  

I Sverige har vi vad som kallas könsuppdelad eller könssegregerad arbetsmarknad            

vilket innebär att män och kvinnor återfinns på olika nivåer och inom olika yrken. Den               

vanligaste statistiska klassificeringen är att yrken eller arbetsområden där ett kön utgör mer             

än 60 procent av den totala arbetskraften är könssegregerade. Om ett kön utgör mellan 40 och                

60 procent menar man att ett yrke eller en bransch istället är könsbalanserad eller har en jämn                 

könsfördelning. I en statlig utredning (SOU 2004:43) och föregående direktiv          

(Kommittédirektiv 2003:18) gällande könsuppdelningen på arbetsmarknaden, står skrivet att         

en ojämställd eller ojämnt fördelad arbetsmarknad resulterar i att arbetsvillkoren skiljer sig åt             

mellan könen. Exempelvis resulterar det i skilda löner och skilda karriär- och            

utvecklingsmöjligheter. Andra effekter av en könssegregerad arbetsmarknad är att individer          

inte tar tillvara den potential de kan inneha för ett visst yrkesområde då yrkesval riskerar att                

fattas på grundval av vissa stereotypa föreställningar och att möjligheter väljs bort. Enligt en              

undersökning av IT- och telekomföretagen (2019) har andelen kvinnor i Sverige som är             

anställda inom IT-branschen varit nästintill 30% sedan 2006. IT-branschen, eller den bredare            

benämningen sektorn, är därför att betrakta som könssegregerad, könsuppdelad eller          

ojämställd.  

IT-bolagen har sedan 1990-talet ansetts ligga i framkant för progressiv utveckling           

och innovationer (Gunnarsson et al 2006, 222), en symbolik för den moderna människan och              

framtidens utveckling. För många var IT-sektorn och den hoppfullhet dessa företag           

frambringade också synonyma med ökad jämställdhet (Gunnarsson et al 2006, 222). 
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I motsats till vad många hade hoppats på har flera av de största IT-bolagen de senaste åren                 

haft omfattande skandaler gällande problem med könsdiskriminering och dålig arbetsmiljö          

(Harkinson 2014). Idag är IT-sektorn, även i Sverige, fortfarande till största delen dominerad             

av män. Av de kvinnor som är verksamma inom IT-sektorn återfinns en majoritet av dessa på                

positioner inom administration och management. Initiativ har tagits, och pågår, för att få             

kvinnor att arbeta inom IT-sektorn. Detta gäller i synnerhet inom områdena programmering            

och utveckling där jämförelsevis få kvinnor återfinns (SOU 2004:43; Davies & Mathieu            

2005). 

Syfte  

Syftet med denna studie är att få en inblick i hur kvinnor som arbetar med IT-programmering                

upplever att vara i minoritetsposition i en mansdominerad bransch och i mansdominerat yrke             

i Sverige idag. Jag vill få insikt i hur normer kring kön påverkar informanternas upplevelse               

och erfarenheter av arbetsplatsen. För att få förståelse för hur minoritetskapet som kvinna i en               

mansdominerad bransch kan tänkas bidra till att annorlunda behandling än manliga kollegor            

gjordes analyser tillsammans med organisationsteoretiska och feministiska teoribildningar.        

Ett intersektionellt perspektiv används för att förstå och synliggöra likheter och skillnader i             

materialet och hur kön görs i samspel med andra maktdimensioner på arbetsplatserna. Syftet             

är att få förståelse, inte att dra alltför generella slutsatser om sektorn, branschen och alla               

kvinnors upplevelser av att arbeta i den. 

Frågeställningar 

- På vilka sätt upplever kvinnor inom IT-programmering att de blir behandlade           

annorlunda i egenskap av att vara kvinnor? 

- Hur tar sig könsnormer uttryck i informanternas beskrivningar av sina erfarenheter av            

arbetsplatsen? 

- Hur upplever informanterna att deras framtida möjligheter påverkas av könade normer           

och strukturer? 
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Avgränsningar och definitioner 
Organisationer definieras i allmänhet som en samordning av en grupp människor som arbetar             

gentemot ett gemensamt mål. Inom organisationsteori avses formella organisationer, oftast          

företag eller statliga institutioner. Organisationer är då centrala ekonomiska institutioner som           

ansvarar för produktion av varor och tjänster och för en kontroll och omsorg av medborgarna.               

Organisationerna har betydelse för vårt arbetsliv och för vårt välbefinnande. Hur           

organisationer är uppbyggda, vilka människor som får inflytande och möjlighet att påverka,            

vilka mål de arbetar emot och hur mellanmänskliga relationer skapas är därför viktiga att              

studera (Alvesson et al. 1999, 15).  

En arbetsplats eller en organisation kan vara könssegregerad med utgångspunkt i att            

olika arbetsuppgifter genomförs av olika personer. Majoriteten av alla anställda kvinnor inom            

IT-företag innehar tjänster som inte direkt är kopplade till tekniska uppgifter, såsom            

marknadsföring, försäljning rekrytering och personaladministration. Även om dessa kvinnor         

arbetar inom samma arbetsplats och verkar inom IT-sektorn verkar de samtidigt inom yrken             

som kan anses vara mer könsbalanserade eller där kvinnor är i det dominerande könet i yrket                

vilket gör att de inte är lika jämförbara varpå dessa har uteslutits.  

Eftersom förståelsen för hur en organisation är uppbyggd, eller vilka ideal som råder             

kan variera beroende på vem i organisationen som tillfrågas (Wahl et al 2018, 13) har en                

avgränsning gjorts avseende detta. Studien har därför fokus på på att utgå från ett              

medarbetarperspektiv där kvinnor tillfrågas för att få ta del av sina erfarenheter och             

perspektiv och på så vis ge värdefulla insikter.  

Denna studie har fokus på hur kön som position eller erfarenhet kan påverka             

upplevelser och erfarenheter. Genom att använda intersektionella perspektiv tillsammans med          

organisationsteoretiska utgångspunkter (se teoriavsnitt) har jag en förhoppning om att kunna           

få insikt i hur kön tillsammans med andra maktdimensioner påverkar minoritetsposition och            

de effekter det ger. Därför tas också kontextuella faktorer i beaktande för att synliggöra              

individuella likheter såväl som skillnader. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Syftet med undersökningen är att få förståelse för hur kvinnor som arbetar med             

IT-programmering i Sverige idag förhåller sig till att vara i minoritetskap i en             

mansdominerad bransch och i mansdominerade yrken. Intervjumaterialet har analyserats         

tillsammans med organisationsteoretiska och feministiska, genusvetenskapliga      

teoribildningar. I detta avsnitt presenterar jag de teoretiska perspektiv och utgångspunkter           

som huvudsakligen ligger till grund för de analyser som gjorts. Dessa teorier har därför varit               

av särskild vikt för insamlandet av data, att identifiera och analysera de teman som växt fram                

samt besvara uppsatsens syfte. 

Kön och organisationer i samspel gällande konstruktion av kön 

Jag har likt Anna Wahl (1992) en förståelse för såväl kön som Organisationer som socialt               

konstruerade samt att könade praktiker inom organisationer påverkar och formar individerna.           

Likt Wahl (1992) utgår jag från att könade praktiker inom organisationer kan upptäckas             

genom att leta mönster, liknande effekter och praktiker. Vidare ses organisationer och yrken             

som könade på grund av samhällelig kontext och inte naturligt givna (Wahl 1992). 

Jag utgår från Rosabeth Moss Kanters (1977) teoretiska ramverk för att synliggöra            

effekter och könade strukturer inom organisationer. Kanter fann att kvinnor i allmänhet            

återfanns på de mest underordnade och maktlösa positionerna inom organisationer och med            

minst grad av inflytande. Kvinnors positioner kännetecknades av dåligt inflytande, låg grad            

av rörlighet och liten möjlighet till utveckling och avancemang. Effekterna av åtskillnad            

mellan kön inom organisationer och individuella beteenden förklarades av Kanter (1977) med            

tre strukturella variabler:  

Möjlighetsstruktur - att förflytta sig och utvecklas inom organisationen. 

Maktstruktur  - möjligheter effektivt agera inom organisationen. 

Gruppens sammansättning, det vill säga minoriteter och majoriteter och förhållanden mellan           

könen i antal i arbetsgrupper och i avdelningar. (Wahl et al. 2008, 67).  

 

6 



 

Kvinnor i minoritetsposition i organisationer 

Gällande gruppers sammansättning fann Kanter (1977) att kvinnor i minoritetsposition erhöll           

tre effekter: synlighet, kontrasteffekten och assimilering (Wahl et al 2008, 70, 108,109).            

Synlighet innebär att kvinnor uppmärksammas och syns mer än de män som är i              

majoritetsgruppen. Uppmärksamheten upplevs inte enbart positivt utan kan också medföra en           

känsla av press. De blir representanter för kvinnor som grupp och deras prestationer ses som               

symboliska för vad kvinnor som grupp kan prestera (Wahl et al 2008, 108). 

Kontrasteffekten innebär att majoriteten blir medveten om sin egen kultur och           

grupptillhörighet när en minoritet kommer in i gruppen. En rädsla att tappa sin egen              

tillhörighet och kultur uppstår hos majoritetsgruppens medlemmar. För att bevara den egna            

kulturen och positionen överdrivs skillnader mellan majoriteten och minoriteten. En annan           

effekt är att majoritetsgruppens regler och normer förehålls vilka kvinnan behöver anpassas            

till och vara lojal och tacksam. En kvinna kan exempelvis behöva inta rollen som gate-keeper               

och utesluta andra kvinnor från att delta och “tåla” sexistiska skämt (Wahl et al 2008, 109). 

Assimilering innebär här att avvikare inte får vara individer eftersom det är lättare att              

göra generaliseringar utifrån en minoritetsgrupp än gällande majoriteten. Effekten blir att en            

kvinna i avvikarposition blir bedömd utifrån stereotypa föreställningar om kvinnor och blir            

också representant för hela gruppen kvinnor. Detta tvingar in kvinnor i bestämda roller vilket              

verkar begränsande då de behöver assimilera, eller anpassa, sitt beteende efter föreställningar            

om gruppen de tillhör (Wahl et al 2008, 109f).  

Även dessa av Kanters teorier kommer att användas för att synliggöra effekter av             

minoritetsskap och könade strukturer inom organisationer. Kanters teori har kritiserats av           

flera, däribland Wahl (2008) och Alvesson & Due Billing (1999) för att vara statisk i               

synsättet om maktförhållanden, att det är något som en person kan inneha eller inte, att               

maktförhållanden är desamma. Genom att använda Kanters teorier i samspråk med           

intersektionella förståelser för makt hoppas jag undersöka strukturers påverkan på individer           

genom en övergripande organisationsteori för förståelse av makt tillsammans med ett mer            

nyanserat synsätt.  
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Intersektionalitet 

Jag använde mig av ett intersektionellt perspektiv för att analysera materialet och utgå från              

följande definition av de los Reyes et al. (2002) som ”en teoretisk ram för att analysera hur                 

makt konstitueras utifrån socialt konstruerade skillnader som är inbäddade i varandra och            

som förändras i skilda rumsliga och historiska sammanhang” (de los Reyes et al. 2002, 25).               

Det intersektionella perspektivet tydliggör människors komplexitet och att de kan inneha           

olika identiteter och positioner samtidigt (Crenshaw 1990, 1241ff). Det ger också en            

förståelse för att även maktdimensioner är mångfacetterade och i dynamisk samverkan med            

varandra (Lykke 2003). Kategorier såsom kön, klass, etnicitet, funktionalitet, ålder, sexualitet           

bör därför förstås som i ständigt samspel med varandra. Att en person kan omfattas av flera                

dimensioner innebär inte att ett förtryck adderas till ett annat utan som en form av samverkan.                

De minoritetspositioner som framkommer i materialet är ålder, hudfärg (eller etnicitet) och i             

viss utsträckning även sexualitet. Samtidigt som jag letar efter gemensamma drag och            

likheter i informanternas berättelser kommer jag att försöka synliggöra de skillnader som            

uppstår, vilket ett intersektionellt perspektiv möjliggör. Jag försöker därför finna en balans i             

att inte “tala för andra” eller dra för generella slutsatser utan vara känslig för nyanser och                

olika former av maktdimensioners samverkan och personliga erfarenheter i form av position            

av att vara i minoritet och hur det av informanterna upplevs.  

Tidigare Forskning 

Stereotyper av personer inom STEM-ämnen (Science, Technology, Engineering &         

Mathematics) hindrar unga kvinnor från att söka sig till programmering. När stereotyper om             

programmerare var framträdande i skolmiljöer redogjorde de kvinnliga deltagarna för lägre           

känsla av tillhörighet och lust. Detta innebar även ett lägre skattat självförtroende och lägre              

förväntat resultat än vid tillfällen då dessa stereotyper inte synliggjordes (Master et al. 2016).              

Stereotypen av en programmerare beskrivs som en socialt obekväm och isolerad man. Denna             

stereotypa programmerare har även ett mycket intensivt tekniskt intresse och en medfödd            

begåvning för programmering, egenskaper som oftare värderas högre hos män än hos kvinnor             

(Cheryan et al. 2015). 

I en amerikansk studie fann man att kvinnor verksamma inom IT- och ingenjörsyrken             
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valde att göra karriärbyten i större utsträckning än kvinnor inom andra yrkesområden (Glass             

et al. 2013). Kvinnor med seniora roller inom IT- och ingenjörsyrken valde oftare att byta               

arbetsgivare vilket har förklarats av upplevelser av begränsade karriärmöjligheter (Women in           

the Workplace 2018). Samma förklaringar återfinns som förklaringar till varför ovanligt hög            

andel unga kvinnor tidigt i karriären väljer att lämna IT-sektorn (Glass et al. 2013). För att                

motverka kvinnors avhopp från IT-sektorn bör kvinnors möjligheter öka och göras kända            

genom ökad synlighet och deltagande (Corell & Mackenzie 2016) vilket då balanserar upp att              

deras manliga kollegor i dagsläget ofta återfinns på mer synliga och inflytesrika positioner             

(Simard et al 2008).  

I studier gjorda i USA har man redogjort för att etniska minoriteter i mycket hög grad                

är underrepresenterade inom STEM-områden, vilket står för Science, Technology,         

Engineering & Mathematics. Detta återspeglar inte populationen i landet i stort (Simond,            

2009). Underrepresentationen av etniska minoriteter och kvinnor inom IT-programmering         

verkar begränsande, på forskningsdiscipliner och inom företag, genom att reducera perspektiv           

och kreativitet, vilka medförs av mångfald (Simard, 2008). Att rekrytera och behålla kvinnor             

och minoriteter inom IT-programmering är därför av största vikt (Doerschuk et al. 2009). 

Wahl (1992) fann att kvinnor inom de mansdominerade yrkeskategorierna         

civilingenjörer och civilekonomer upplevde en större frihet att konstruera kvinnlighet i           

egenskap av att vara i minoritetsposition (Wahl 1992). I en intersektionell studie fann man              

att vita HBTQ-kvinnor, till skillnad från heterosexuella kvinnliga kollegor, inom          

IT-programmering, upplevde större känsla av gemenskap på arbetsplatsen samt kände en           

större frihet att uttrycka sig själva (Alfrey et al. 2016).  

Metod 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för studiens forskningsprocess vilket innefattar            

metodologiska ställningstaganden och undersökningens genomförande. Jag redogör för        

databearbetning, analysmetoder och det material som använts. Slutligen diskuterar jag          

reflexivitet och de etiska aspekter som tagits i beaktande. 
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Datainsamlingsmetod 

Metodval har gjorts med undersökningens syfte och frågeställningar i åtanke (Becker 1996,            

54f). Eftersom jag vill få förståelse för kvinnors upplevelser av att vara i minoritetsposition              

inom IT-sektorn har jag valt att genomföra intervjuer. Den kvalitativa forskningen försöker            

då förstå världen utifrån intervjupersonens synvinkel och utveckla mening utifrån deras           

erfarenheter (Bryman, 2011). Att använda sig av standardiserade frågeformulär eller en           

strukturerad intervju kan ge på förhand bestämda svar medan en kvalitativ intervju ger en              

större flexibilitet och därför tar mer hänsyn till variation hos deltagaren och dennes möjlighet              

att påverka innehållet i olika riktningar (Bryman, 2011). 

Under forskningsprocessen kan nya teman, infallsvinklar och information därför uppdagas.          

Kvalitativ undersökningsmetod söker vara mångfacetterad, ge möjlighet att vara         

undersökande, beskrivande och skapa förståelse (Becker 1996, 56). Inför intervjuerna tog jag            

fram olika teman jag tänkte att samtalet skulle kunna behandla (se genomförande). Därför är              

intervjun att betrakta som semistrukturerad (Bryman, 2011). I enlighet med de riktlinjer för             

kvalitativa forskningsintervjuer som ges i Den kvalitativa forskningsintervjun (2017) av          

Kvale & Brinkman har jag haft en öppenhet för intervjupersonerna att ta samtalet i egen               

riktning, be om förtydliganden och ställa frågor. Därför är intervjusamtalet att betrakta som             

ett samspel mellan intervjuare och intervjuperson där det visserligen råder ofrånkomlig           

snedfördelning av makt, vem som studerar och vem som studeras, men där kunskap skapas i               

interaktionen mellan forskare och undersökningsdeltagare (Kvale & Brinkman 2017, 19). På           

grund av den kvalitativa intervjuns många fördelar - flexibilitet, öppenhet och möjlighet till             

djupare förståelse för fenomenet, valdes den som datainsamlingsmetod till denna uppsats.  

Urval 

Ett strategiskt eller målinriktat urval av undersökningsdeltagare gjordes inledningsvis där          

personer med anställning inom IT-sektorn och en pågående teknisk tjänst i privat sektor             

eftersöktes. Ytterligare kriterium var att personen skulle identifiera sig som kvinna. Någon            

begränsning gjordes inte till följd av plats (annat än landet Sverige), storlek på företaget,              

arbetets omfattning eller verksamma år i branschen. Jag hoppades få en viss variation inom              

dessa områden för att få tillgång till olika aspekter av hur fenomenet kan upplevas. Vidare               

använde jag mig av ett bekvämlighetsurval eftersom det grundades på deltagarnas egna            
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intresse att vara med. Kvale och Brinkman (2017) beskriver att deltagarnas intresse till             

deltagande är en av de viktigaste aspekterna för att erhålla ett givande material. Slutligen              

gjordes ett snöbollsurval då personliga kontakter, och intervjupersoner, i sin tur tillfrågade            

kontakter att vara med i undersökningen. En informant kände jag sedan tidigare, i resultatet              

omnänd “Ròza”. 

 

Genomförande och material 

Fyra intervjuer genomfördes med ett inspelat intervjumaterial om 220 minuter.          

Intervjudeltagarna har ett åldersspann från 27 till 38 år och en arbetserfarenhet mellan ett och               

15 år. Intervjuerna hölls i regel genom tjänsten Facebook messengers video-samtalsfunktion.           

En intervju genomfördes i informanten “Rozas” hem. Informanterna blev informerade om           

förutsättningarna för intervjun och deltagande utifrån vetenskapsrådets forskningsetiska        

principer. För att spela in intervjun användes en mobiltelefon med inspelningsutrustning. Ett            

anteckningsblock och penna användes för att föra anteckningar under samtalet, dels för att             

kunna återge materialet senare men framför allt för att återkoppla till tidigare teman i samtalet               

vid behov. I förväg konstruerades en intervjuguide i form av en “mindmap”. Det             

övergripande samtalsområdet var upplevelsen av att arbeta inom en mansdominerad bransch           

och i ett mansdominerat yrke. De aspekter som berördes var varför de hamnat i IT-sektorn,               

arbetsplatsen och dess kultur, relationen till kollegorna och chefer, och övergripande om den             

tjänst eller arbetsroll de har just nu. Information om ungefär hur frågorna skulle formuleras              

hämtade jag från boken Den kvalitativa forskningsintervjun (2017) av Kvale och Brinkman.  

Databearbetning och Analysmetod 

Att analysera strukturella och sociala dimensioner inom organisationer brukar vanligen          

klassificeras som en analys på mellannivå (Alvesson et al. 1999, 78). Eftersom jag använt ett               

intersektionellt perspektiv behöver de individuella handlingarna också ses som uttryck för           

samhällsstrukturella maktobalanser i en historisk kontext. Analysen gjordes därför i viss           

omfattning utifrån större perspektiv, vanligen omnämnd makronivå. Eftersom individuella         

erfarenheter och upplevelser undersöks ligger även analysnivån på mikronivå. (Alvesson et           

al. 1999, 78) 
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Som analysmetod valde jag att använda tematisk analys vilket är en av de vanligaste              

analysmetoderna inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011). En tematisk analys används för           

att identifiera, organisera, analysera och beskriva likheter i materialet eller datan, så kallade             

teman (Braun & Clarke 2008, 79). Teman har eftersökts med tanke på studiens syfte och               

frågeställningar samt mönster som visats återkomma i materialet (Braun & Clarke 2008, 80). 

Vid en tematisk analys behöver olika ställningstaganden göras, exempelvis gällande vad som            

räknas som ett tema. I detta fall innebär det att teman valts ut ur materialet vilka jag ansett                  

vara talande för materialet eller av särskilt intresse att belysa (Braun & Clarke 2008, 80).               

Jag vill poängtera att det material som återges inte nödvändigtvis är upplevelser som delas av               

alla informanter, vilket jag försökt synliggöra i de analyser som gjorts. Teman har             

utkristalliserats i relation till teori. Dessa teman är dock inte enbart drivna av teori (Braun &                

Clarke 2008, 83) utan teorier har också valts ut för att ett resonemang ska kunna föras kring                 

de teman som visats i materialet. Analysprocessen följde de 6 steg som förordas av Braun och                

Clarke (2008) vilka lyder: 1. Bekanta sig med materialet, 2. Generera initiala koder, 3. Leta               

efter teman, 4. Revidera teman, 5. Definiera och namnge teman, och 6. Producera rapport              

eller rapportera teman 

De inspelade intervjuerna skrevs ner i en övergripande form, i direkt anslutning till             

intervjun. Materialet lyssnades igenom flera gånger varpå intervjuer jämfördes med varandra           

i transkriberad form för att hitta mönster och olika teman vilka sedan organiserades i              

undergrupper. På detta vis bekantade jag mig med materialet, och initiala koder skissades             

fram och namngavs. Jag eftersökte sedan teorier och litteratur vilka kunde kopplas till             

materialet. Materialet omorganiserades och skrevs fram och slutgiltiga teman namngavs,          

analyserades och skrevs fram i uppsatsens resultat- och analysdel. De primära teman som             

slutgiltigen skrevs fram är Annorlunda behandling & könade normer på arbetsplatsen samt            

Framtid och förändring.  

Reflexivitet 

Olika forskningsdiscipliner varierar gällande synen på hur god forskning ska bedrivas, vilken            

standard som sätts och vilka begrepp som används för att synliggöra detta. Inom kvantitativ              

forskning brukar begreppen validitet, reliabilitet och hypotesprövning användas som mått för           

att värdera en undersöknings relevans eller tillförlitlighet. Inom Genusvetenskapen motsvarar          

reflexivitet dessa benämningar. En av de tongivande feministiska vetenskapsteoretikerna,         
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Donna Haraway (1988), kritiserade den positivistiska vetenskapen för att spela ett “guds            

trick” när forskare försöker inta ett allseende perspektiv och frångå mänsklig påverkan. I             

själva verket är forskare i egenskap av människor påverkade av samhällspositioner, åsikter            

och erfarenheter och kan därför enbart göra analyser utefter dessa. Vilken typ av studier som               

bedrivs, eller inte bedrivs, och vilka tolkningar som därefter tillskrivs ett resultat är även              

dessa påverkade av mänskliga och kontextuella faktorer. Att jag studerar genusvetenskap           

kan, men inte nödvändigtvis, ha påverkat urvalet av informanter och deras återgivelser, dels             

eftersom de valt att delta i studien under dessa premisser och dels genom den typ av frågor                 

jag har ställt samt de analyser som gjort. Att jag som kvinna intervjuat kvinnor kan ha                

medfört en viss påverkan på materialet eftersom informanterna kanske känt ett visst            

samförstånd när frågor om behandling i egenskap av att vara kvinna samtalats om. Samtidigt              

har inte samma samförstånd funnits gällande annorlunda behandling i egenskap av att vara             

verksam inom IT-sektorn eller upplevelser av att bli diskriminerad på grund av hudfärg då jag               

som genomfört intervjuerna är vit och därför inte delar den typen av erfarenheter. 

Resultat och analys 
I detta och kommande kapitel presenteras intervjumaterialet sammanvävt med analyser          

gjorda tillsammans med teorier och tidigare forskningsfynd. Eftersom en tematisk analys           

gjorts presenteras utvalda teman som framkommit. Utdrag av informanternas berättelser, och           

min övergripande förståelse för dem, anses belysa likheter och skillnader mellan           

informanternas upplevelser. De övergripande teman som presenteras är: Annorlunda         

behandling och Könade normer på arbetsplatsen samt Framtida möjligheter. Successivt          

målas en bild upp kring de könsstrukturer som finns på arbetsplatserna och för yrket i               

enlighet med informanternas upplevelser.  

Annorlunda behandling och könade normer på arbetsplatsen  

Under detta tema presenterar jag hur kvinnor på arbetsplatsen upplever att de blir behandlade              

annorlunda i egenskap av att vara kvinnor. Genom dessa berättelser framkommer erfarenheter            

av könsnormer på arbetsplatserna. De underteman som framkommer är Samhällskontext och           

IT-sektorn i stort, En nördig kultur - en huvudsakligen maskulint könad norm,            

Nedvärderande av vissa former av femininitet och Positiv särbehandling. I det sista            
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undertemat, Andra maktdimensioner i samverkan med kön, belyser jag särskilt          

intersektionella teorier kring organisation i relation till informanternas berättelser.  

Samhällskontext och IT-sektorn i stort 

Informanterna berättar att de upplever att kvinnor inom IT-sektorn i allmänhet inte blir             

bemötta med lika mycket respekt som manliga kollegor. De resonerar kring att den bristande              

respekten i branschen och på arbetsplatserna nog beror på allmänna föreställningar om vad             

kvinnor kan och bör göra, det vill säga könsstereotyper. När jag frågar informanterna om de               

upplever att de blir behandlade annorlunda än sina manliga kollegor i egenskap av att vara               

kvinnor svarar nästan alla informanter väldigt fort att de inte blir respekterade på samma sätt.               

Amanda berättar att hon har fått intrycket av att kvinnor ses som mindre kompetenta än män i                 

branschen som helhet och att det märktes väldigt tydligt när hon gick på universitetet och               

läste teknisk fysik. I hennes klass var 10 % av studenterna tjejer och hon berättar bland annat                 

att “lärare skulle förklara saker på en mycket mer grundläggande nivå för mig”, samt att hon                

inte togs på lika mycket allvar av såväl lärare som av manliga studenter. Johanna skakar på                

huvudet när hon återger att en manlig lärare inom loppet av de första dagarna på utbildningen                

raljerat över att det nu minsann är fler tjejer än tidigare på utbildningen. Läraren hade då vänt                 

sig till klassen och, halvt på skämt, ungefär sagt att: “men det inte ska vi göra det lättare för                   

det, eller hur grabbar?”.  

Även människor i deras privata umgängeskrets har reagerat på deras yrkesval. De            

beskriver att de fått höra om förvåning och kritik över att de valt tekniska utbildningar och att                 

programmera inom IT-sektorn. Reaktionerna de exemplifierar med är i stil med “du vet att              

det är svårt, va?” och “”gud vad kul att du gör det.. fast att du är tjej” 

En annan informant berättade:  

“Jag hade nog ganska mycket fördomar om det (programmering) att jag är för gammal… och               

jag är tjej… jag kommer aldrig att fatta det här.. eller kunna jobba som utvecklare liksom…                

och nu kommer jag att en master i IT-management.” Jag tolkar informanternas berättelse som              

en beskrivning av IT-sektorn som manligt kodad och att fördomar och stereotyper om att              

kvinnor inte anses vara lika duktiga programmerare återfinns såväl i sektorn som på             

arbetsplatserna samt i samhället i stort. I likhet med fynd av Masters et al. (2015) förstår jag                 

dessa könade normer och stereotyper som något som påverkar informanterna negativt           

eftersom det begränsar deras tilltro till de egna förmågorna att vara likvärdigt duktiga             
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programmerare som jämnåriga män. I Masters et al. (2015) studie gällande kvinnor inom             

STEM-ämnen och stereotypa föreställningar gällande programmering, fann de att stereotypa          

föreställningar begränsade kvinnor att söka sig till programmering samt påverkade tron till            

de egna förmågorna negativt.  

När Amanda som nyutexaminerad hösten 2018 började arbeta på arbetsplatsen hon nu            

arbetar på som utvecklare blev hon “förvånad” över att kollegorna lyssnade lika mycket på              

henne som på hennes jämnåriga manliga kollega. I likhet med Amandas berättelse menar             

flera av de andra informanterna också att de kan bli glatt överraskade när de på arbetsplatser,                

mer som regel än undantag, blir likvärdigt bemötta som manliga kollegor, blir lyssnade på              

och antas vara kompetenta. Att bli väl behandlad på arbetsplatsen kan därför tolkas som ett               

uttryck för en maktobalans i samhället och inom branschen eftersom en föreställning om att              

det är så kvinnor blir behandlade inom IT-branschen får stå som måttstock gentemot             

arbetsplatserna då det är denna föreställning som jämförelser görs mot. Jag tolkar det som att               

vissa av informanterna med större lätthet beskriver respektlöst beteende eller annorlunda           

behandling i branschen i stort än i relationerna på deras faktiska arbetsplatser. Jag tror att               

detta skulle kunna tolkas på olika vis, dels som en allmän förståelse av att branschen som                

helhet är könsdiskriminerande men kanske också som uttryck för lojalitet gentemot sin            

nuvarande arbetsgivare och kollegorna de arbetar med. Ytterligare en tolkning skulle kunna            

vara att de trivs förhållandevis bra på sina arbetsplatser.  

Samtidigt poängterar alla informanter att det tydligt märks att vissa chefer eller            

kollegor inte tror eller trott att de ska vara “lika duktiga programmerare”, att deras åsikter               

eller utvärderingar inte tas på lika stort allvar. Samhälleliga könsstereotyper om vad kvinnor             

kan och inte kan, tar sig på så viss uttryck och påverkar, den fysiska arbetsplatsen och det                 

bemötande de får. 

Wahl (1992) skriver att könsstereotypiseringen bör ses som konstruktionen av kön i            

organisationer. Att chefer och medarbetare behandlar kvinnor annorlunda i egenskap av att            

vara kvinnor får därför ses som ett uttryck för hur samhälleliga föreställningar och             

stereotyper produceras och reproduceras i organisationer (Wahl 1992, 65). En föreställning           

om att kvinnor inte kan programmera lika väl som män kan förstås i relation till att tekniska                 

arbetsuppgifter och IT-branschen som helhet är manligt kodad (Masters et al. 2016).            

Kompetens inom programmering och teknik är därför sammankopplade med manligt kön           

(Glass et al. 2013). Detta speglar därför en samhällelig kontext av att dela upp samhället               
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utefter ett binärt tänkande och kön som motsatser (Abrahamsson 2009, 156f). I enlighet med              

Kanters (1997) teorier är det kvinnor som, i egenskap av att vara i minoritet, behöver anpassa                

sig efter rådande normer på arbetsplatserna (Wahl et al 2008). 

 

En nördig kultur - en huvudsakligen maskulint könad norm 

Benämningen nörd beskrivs av Alfrey & Twine (2016) som en person som har ett specifikt               

intresse och specifik expertis inom ett avgränsat område. Tidigare omfattade begreppet en            

socialt inkompetent man men har enligt Alfrey och Twine (2016) generellt en medelklassig             

form av maskulinitet inbegripen maskulin klädkod, samt medelklassiga fritidsaktiviteter och          

vissa personlighetsdrag. Dessa menar att en “nördighet” inom IT-programmering ofta bör           

förstås som en form av vit maskulinitet vilket präglar arbetsplatserna (Alfrey & Twine 2016,              

35). Alfrey och Twine (2016) fann att av de kvinnor som IT-programmerade i San              

Francisco-område var det vita HBTQ-kvinnor som trivdes bäst på arbetsplatsen. När jag            

frågar en av informanterna hur hon trivs med sina kollegor säger hon:  

“Bra, det är trevligt … lite nördiga karlar bara.  
Vi har inte så mycket gemensamt.. Luncherna blir väldigt tekniska.  
Vad man än pratar om ska han härleda det till något väldigt nördigt.. 
Äh,.. Nördiga programmerare, dom kanske har svårt att prata om annat.. Men de är trevliga så det är                  
bara det att dom är nördar.. jag tycker inte att nördar är ett fint ord, visar att man har ett väldigt starkt                      
intresse” 
 

Amanda beskriver kollegorna som: 
‘’Nördiga och väldigt sportiga, inte så macho men det märks ändå att det är mycket män.. Det                 

pratas mycket sport och teknik. Ibland vet jag inte om det är för att alla är ingenjörer eller vad                   

det beror på. ”När jag frågar Marielle vad hon lägger i benämningen nörd säger hon: “Nörd                

som att kötta ner sig i saker“. Informanternas berättelser om nördighet på arbetsplatsen             

beskriver en form av kultur de verkar inom och behöver förhålla sig till. Att informanterna               

berättar att de kanske inte alla gånger har särskilt mycket gemensamt med sina manliga              

kollegor på grund av detta skulle också kunna tolkas som att de känner sig något utanför                

nördkulturen eller nördnormen. På tal om varför så få kvinnor återfinns inom IT svarar              

Informanten Ròza:  

"But like, women are not really encouraged to like play with cars when they are kids, hehe, and to learn                    
different, like, geometry thinking.. and I don’t know.. yeah it depends on how you are.. and how the                  
world sees you. And If they see that you, and if they see you as a girl, they don’t really encourage you                      
to go for technology. Especially in Hungary this was totally true! I was always a UFO amongst girls                  
with my, with my.. eh.. affection for computers. … and for data, data, data."  
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Anna Wahl (1992) fann att kvinnor inom mansdominerade yrken hade större frihet att             

konstruera kvinnlighet eftersom det i vissa fall inte fanns lika starka normer eller             

förväntningar på kvinnor (Wahl 1992, 260). Att Ròza inte känt sig hemma bland flickor, eller               

kvinnor, på grund av hennes brinnande intresse för datorer och teknik kan också förstås som               

att samma intresse generellt inte återfinns bland kvinnor utan att denna nördkultur upplevts             

vara vanligare bland pojkar och män. Informanten Ròza kan i enlighet med Wahls (1992)              

fynd få större frihet att konstruera kvinnlighet i och med att hon här får frihet att uttrycka                 

nördighet. Informanten Ròza berättar att hon känner sig hemma i IT-miljön och att hon trivs               

väldigt bra med de manliga kollegorna. Informanten Ròza beskriver sig själv som Lesbisk             

eller Queer. Det skulle därför kunna vara lockande att dra slutsatser, i enlighet med Alfrey               

och Twines studie (2016), om att kvinnor eller Queera HBTQ-personer känner sig mer             

hemma än heterosexuella (cis) kvinnor men att utifrån detta material göra liknande slutsatser             

skulle på grund av materialets begränsade omfattning vara att dra en förhastad slutsats. Flera              

av de andra informanterna upplever också att de trivs på arbetsplatserna och alla             

informanterna har inte uttryckt om de identifierar sig som HBTQ-personer eller inte. Den             

slutsats som jag drar utifrån dessa berättelser är att arbetsplatsen har en nördig kultur och               

kvinnorna på arbetsplatsen ibland, och ibland inte, känner sig hemma i nördkulturen. I             

enlighet med Alfrey & Twines studie (2016), och informanternas berättelser, förstår jag            

därför nördighet och den nördkultur som beskrivs som en i huvudsakligen maskulint könad             

norm. Detta nörd-ideal kommer att diskuteras vidare i kommande underteman. 

 

Nedvärderande av vissa former av femininitet 

Alfrey och Twine (2016) fann att kvinnor som uttryckte konventionell femininitet inom             

IT-programmering i högre grad än andra kvinnor fick utstå mikroaggressioner, vilka förklaras            

som subtila, ibland omedvetna, nedvärderande handlingar riktade mot personer i          

minoritetsposition (Russell-Brown 2009, 25). Informanten Amanda berättar att kvinnor som          

använder mycket smink, färgar håret i starka eller ovanliga färger inte blir bemötta med lika               

stor respekt som kvinnor med ett mer “naturligt” utseende. 

"Många män har svårt att tänka sig att man kan ha högklackat och vara en supervass programmerare …                  
att man är mer blåst om sminkar sig och bryr sig om sitt utseende. 
folk behöver …. Inte tona ner sina kvinnliga egenskaper eller liksom tona ner för att passa in… 
kvinnor som anpassar sig, eller liksom, jag tror att man får mer respekt om du är lik en man. 
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Kanske är jag som är fördomsfull som tänker så… men om någon är väldigt sminkad eller har rosa hår                   
eller så så.. högre andel av dom som delar med sig av att dom blir annorlunda behandlade. Än dom som                    
är mer ”naturliga” eller så." 

 

I likhet med denna redogörelse berättar Marielle att män som arbetar med tekniska arbeten i               

branschen ofta läses som “klassiska nördar” med ett “genuint intresse” medan “vanliga            

feminina, coola tjejer” inte anses lika genuint intresserade. Att attribut som kulturellt            

associeras med kvinnor bemöts negativt kan förstås i samband med en sexistisk kultur och ett               

nedvärderande av vissa former av femininitet (Alfrey & Twine 2016). I informanternas            

berättelser återkommer ett ideal av att uttrycka ett starkt intresse, ett “nördideal”. Den bild              

som målas upp är en man som odelat hänger sig åt teknik och att detta förstås som                 

vägledande för kompetens. Att kvinnor som sminkar sig eller använder attribut som är starkt              

kopplade till femininitet inte samtidigt kan förstås som att de är lika intresserade av teknik då                

de synbart har andra intressen också, förstärker bilden av en maskulint kodad norm.  

I kommentarerna framkommer också en motsättning mellan olika former av uttryck           

en kvinna kan och bör använda sig av, ett ideal om en “naturlig” kvinna med mindre smink.                 

Att Marielle beskriver feminina tjejer som “coola” påvisar också en viss motsättning, inte             

nödvändigtvis direkt mot andra kvinnor som inte läses som mer “naturliga”, men potentiellt             

en motsättning genom en strukturell effekt av att vara i minoritetskap i enlighet med Kanters               

teorier (1977) om anpassningar. De typ av attribut Amanda tidigare beskrivit kan tänkas få              

som effekt att kvinnligheten blir mer synlig och en kontrast tydliggörs. I enlighet med              

Kanters kontrasteffekt behöver en kvinna i minoritetsposition på arbetsplatsen anpassa sig           

efter majoritetens förväntningar och spelregler. En kvinna som inte anpassar sig efter            

gruppens föreställningar om hur en programmerare bör agera och se ut, kan därför antas vara               

ett motstånd och ett hot mot rådande normer och normernas och gruppens överlevnad (Wahl              

et al 2008, 109). Att inte bemötas med respekt av kollegorna om en viss typ av feminina                 

uttryck används kan därför antas vara ett sätt att upprätta gruppens normer och ett försök att                

få individen att anpassa sig, en form av straff. Ett respektfullt bemötande mot kvinnor som               

agerar mer “naturligt” kan därför antas belönas för uttrycket eftersom de anpassar sig till              

rådande normer. En av Kanters effekter av Assimilering är att en kvinna i avvikar-position              

blir bedömd utifrån stereotypa föreställningar om kvinnor (Wahl et al 2008, 109f). I detta fall               

behöver kvinnor passa sig för att inte stämplas som utseendefixerade, mindre kompetenta och             

därför “blåsta”. Kanters (1977) teorier kring de effekter som kvinnor i minoritetsposition får             
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på en mansdominerad arbetsplats, samt informanternas berättelser, kan därför inte bara           

förstås i egenskap av att de är i kvinnor i en mansdominerad bransch och i ett mansdominerat                 

yrke utan också av att vara kvinnor i en kultur där nördskap främst är förbehållet män och                 

vissa former av uttryck.  

 

Positiv särbehandling 

Informanterna berättar att det finns vissa aspekter med att vara kvinna i den här sektorn och                

på deras arbetsplatser som inte enbart är negativa. Av vissa upplevs det som lite lättare att få                 

anställning eftersom branschen är i stort behov av kompetent personal och att vissa företag              

letar efter “duktiga tjejer”. Amanda berättar att det i vissa lägen verkar som att hon får mer                 

hjälp och stöd av sin chef än vad hennes manliga kollegor får. Hon upplever det som att                 

hennes chef kommer in till henne oftare och frågar om “allt går bra”.  

Hon resonerar kring att det dels kan vara på grund av att hon är ny på arbetet och                  

arbetar nära sin chef i det nuvarande projektet och dels för att hon som tjej förväntas vara                 

mindre kunnig och “självgående”. Hon resonerar vidare kring att tjejer i allmänhet kanske får              

mer rådgivning för att de vågar be hon hjälp och inte lägger lika mycket prestige i att kunna                  

allting själva på en gång. 

Det framkommer att kvinnor får viss positiv särbehandling på arbetsplatserna.          

Förutom att detta uppkommer av att de förväntas vara mindre kunniga, vilket i sig upplevs               

negativt, ger det kvinnliga minoritetskapet andra former av friheter och möjligheter. Att            

kvinnor lättare får hjälp och stöd än manliga kollegor påvisar också att män inte har samma                

möjligheter som kvinnor har. Detta synliggör hur maskulinitet konstrueras på arbetsplatsen i            

enlighet med förväntningar av att lösa problem på egen hand och med ett mer begränsat               

chefsstöd. Att som kvinna ha lägre krav på prestige jämfört med sina manliga kollegor visar               

dels på den prestige män har möjlighet att uppnå men också på de krav detta medför män.                 

Kvinnors möjlighet att undslippa detta kan dels förstås som en begränsning och dels som en               

möjlighet, båda som ett resultat av könade normer. Kvinnlighet konstrueras därför inte            

uteslutande av begränsningar utan också med vissa möjligheter (jämför Wahl 1992, 263).  
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Andra maktdimensioner i samverkan med kön  

I samtalet med Marielle berättar hon att hon är i minoritetsposition på flera sätt på sin                

arbetsplats. Jag frågar henne på vilka andra sätt hon är i minoritetsposition och hon berättar               

att det är för att hon är “mörkhyad”. Informanten berättar att det märks väldigt tydligt och att                 

det är tråkigt att det är så på arbetsplatsen. Hon berättar också att det på vissa sätt är ett större                    

bekymmer att hon är i minoritet som mörkhyad än i egenskap av att vara kvinna: 

“Det märks att vara i minoritet. Av 100 personer på företaget är det två stycken mörkhyade.”                

(Marielle). Marielle berättar vidare att den andra mörkhyade personen snart kommer att            

lämna arbetsplatsen och att till och med andra vita kollegor poängterat att hon nu blir “själv”.                

På frågan om hon blir behandlad annorlunda för att hon är mörkhyad svarar hon “hoppas               

inte” och fyller i att det inte känns så. Hon berättar sedan att det av flera anledningar är viktigt                   

att inte vara själv. En aspekt hon för fram är vikten av samförstånd med andra. Hon säger:                 

“Om någon skulle lägga en kommentar kan man säga ‘såg du det här?.” Hon tar upp ett                 

exempel där en kollega nyligen pratat om sin uppväxtmiljö som skyddad och att det senare               

kommit fram att det innebar att personen inte växt upp i en miljö med “invandrare”. Poängen                

av berättelsen tolkar jag i detta fall som att vita människor i allmänhet och också på hennes                 

arbetsplats kan uttrycka sig rasistiskt.  

Det Marielle beskriver kan genom ett intersektionellt perspektiv förstås i form av            

sexistiska strukturer i samspel med en relation till en rasistisk samhällskultur och en             

pågående, samt historisk, kontext av diskriminering och förtryck (Crenshaw, 1990).          

Arbetsplatser är därför inte frånkopplade samhällskulturen utan genomsyras och påverkas av           

den samtidigt som de återproducerar den (Wahl et al. 2008). Även om informanten inte i               

direkt avseende blir annorlunda behandlad för sin hudfärg kan mottagandet av rasistiska            

kommentarer ses som ett tydligt uttryck för maktobalanser och särbehandling.  

Sociologen Joan Acker skrev i boken Inequality regimes: Gender, class, and race in             

organizations (2006) att alla organisationer reproducerar strukturella ojämlikheter på         

arbetsplatserna. Ojämlika regimer inkluderar “loosly interrelated practices, processes, actions,         

and meanings that result in maintaining class, gender and racial inequalities.” (Acker 2006,             

443) Dessa regimer existerar inte på egen hand i organisationerna utan uppstår till följd av,               

och i samspel med, ojämlikhet i det samhälle organisationerna verkar i, dess historia, politik              

och kultur (Acker 2006, 443). 
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Marielle har arbetat i branschen i ett par år och fortsätter att berätta att det är ibland är                  

svårt att veta orsakerna till varför kollegor inte lyssnar på det hon har att säga:  

“… då tänker jag att det är för att jag är kvinna eller för att jag är junior. Man vet ju inte. Att                       

det jag ska säga inte är lika viktigt.” 

Enligt Krekula et al. (2005) riskerar ålder som position och variabel inom            

intersektionell analys ofta att förbises till förmån för andra maktfaktorer. Av informanternas            

berättelser att döma skulle det även för dem kunna tolkas som att ålder har en naturlig                

påverkan på bemötandet. Att som ung person inte bli tagen på lika mycket allvar som mer                

erfarna och äldre bör i sig ses som en maktfaktor som kan påverka både män och kvinnor.                 

Informanten Amandas tidigare berättelse om att hon varit glatt överraskad över att män i              

samma ålder, också juniora, på arbetsplatsen behandlats lika vittnar om det. Samtidigt är det              

viktigt att synliggöra att ålder i samspel med kön kan utgöra en ny form av maktfaktor som                 

kan påverka kvinnor på ett annat vis. Även andra informanter som beskriver sig som mer               

juniora i yrket återkommer till vikten av ålder i branschen. Detta skulle kunna förstås som att                

de är mer osäkra på orsakerna till att de inte blir behandlade som jämlikar. I deras situationer                 

kan därför kategorierna ålder och kön påverka och samverka intersektionellt, eftersom de blir             

behandlade annorlunda än sina kollegor och också förklara att de innehar flera positioner             

samtidigt, både som kvinna och som ung eller junior och för att belysa att det ibland är svårt                  

att skilja olika maktdimensioner åt och vad som ligger till grund för särbehandlingar i olika               

fall. 

Sammanfattning 

De informanter jag har samtalat med berättar om att de inte får lika mycket respekt som sina                 

manliga kollegor. Detta tar sig uttryck i att de inte upplever sig bli lyssnade på, och en                 

upplevelse av att deras åsikter inte är lika mycket värda. Enligt informanternas berättelser är              

det ibland svårt att urskilja orsakerna till varför de blir behandlade annorlunda eller dåligt på               

arbetsplatsen. En sådan faktor är åldersrelaterad. Att uppleva sig bli annorlunda behandlad            

eller att inte tillhöra gruppen i samma utsträckning som manliga kollegor påverkar även             

informanterna negativt. Utöver kön spelar här även etnicitet roll samt ett manligt könat             

nördideal som även det kan förstås vara huvudsakligen ett vitt sådant, i likhet med Alfrey &                

Twines fynd (2016). Det framkommer en bild av att kvinnorna inte ses som lika kompetenta               

programmerare, i en större kontext såväl som inom organisationerna. Detta relaterar de            
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samhälleliga föreställningar om vad kvinnor kan och inte kan vilket reproduceras i            

organisationerna. I enlighet med Acker (2016) kan därför inte organisationer anses vara fria             

från kontextuellt sammanhang. Beroende på hur kvinnorna väljer att uttrycka sig på            

arbetsplatsen kan de få mer eller mindre respekt. Detta kan förstås i enlighet med Kanters               

(1977) strukturella teorier kring minoritetspositioner och de effekter detta ger. Wahl (1992)            

menade att manligt kodade miljöer kan ge upphov till nya former av femininiteter då dessa               

kan vara mindre begränsade av tidigare föreställningar kring hur kvinnor bör, och inte bör,              

agera. I enlighet med Wahls fynd kan en anta att kvinnor med starka nördiga eller tekniska                

intressen kan hitta samvaro med män på arbetsplatsen som delar dessa intressen och därför ge               

uttryck för andra former av femininitet. Samtidigt verkar det nördiga idealet begränsande            

eftersom det ger konsekvenser för kvinnor som uppträder konventionellt feminint vilka får            

utstå mikroaggressioner. Därför ställer jag mig tveksam till om det är så att IT-miljön              

generellt kan tänkas erbjuda nya former av uttryck och möjligheter eller om denna miljö              

istället är strängt villkorad.  

 

Framtid och förändring 

I intervjuerna har samtal om informanternas syn på framtiden och framtida möjligheter i             

IT-sektorn i relation till kön varit ett centralt tema. Samtalen har dels behandlat framtida              

möjligheter för kvinnor generellt inom IT-sektorn och dels för dem själva specifikt. Utifrån             

vad informanterna berättat, mina egna tolkningar av det de berättat, hur de har förstått mina               

frågor, samt min tolkning av hur dom förstått mina frågor, har intervjuerna varierat något i               

riktning. Vissa informanter har i intervjusamtalet berättat att de har önskemål om att arbeta på               

ledande befattning vilket gjort att resonemang kring eventuella möjligheter och hinder de ser             

med detta getts utrymme. Andra informanter har valt att berätta mer om yrken inom IT och                

programmering, dess innehåll och hur en allmän syn på hur en person som arbetar inom IT                

och programmering håller på att ändras. I dessa fall har fokus legat på en mer generell nivå                 

och jag har därför ställt fler följdfrågor kring detta. De underteman som lyfts fram inom detta                

avsnitt är framtida möjligheter - till ledande befattningar, Ledande positioner - avkall på             

tekniska tjänster, och IT-sektorn och programmerare i förändring.  
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Framtida möjligheter - till ledande befattningar 

Informanten Johanna berättar tidigt i samtalet att ett av hennes största mål i karriären är att en                 

dag arbeta som chef inom IT-sektorn. Hon berättar att hon ofta tagit ledande roller tidigare i                

skolan och gärna skulle vilja fortsätta göra det i arbetslivet. Hon anser att hon skulle passa bra                 

som chef och att det skulle vara roligt att arbeta med arbetsledning. När jag frågar hur hon ser                  

på möjligheterna att arbeta som chef framöver svarar hon: 

“Jag är beredd på att det kommer att vara tufft. Jag kommer nog att behöva bevisa mig själv                  

väldigt mycket i början.. troligtvis kommer jag att få se många av mina manliga kollegor               

avancera mycket fortare än jag.” 

Jag frågar henne hur hon känner inför det varpå hon säger: 

“Jag vet inte… jag har accepterat att det är så typ. Men jag har inte så mycket val. Vi behöver                    

få in fler kvinnor i chefspositioner och i styrelser och i IT-sektorn överlag.. och någon måste                

ju göra det.”Efter att vi båda varit tysta en stund säger hon: 

“Jag vet inte om det är en känsla men jag känner att jag inte blir tagen på lika stort allvar. Om                     

jag var kille skulle det vara helt annorlunda … en man är bestämd medan en kvinna är                 

bitchig.” 

När jag frågar Marielle om hon skulle vilja arbeta på en högre befattning säger hon: 

"Rent spontant känns det inte så positivt… men sedan finns det företag som vill lyfta kvinnor.. 
Cheferna ser inte ut som jag. Det är sällan man ser en mörkhyad chef och inte lika rare, men rare att                     
det är kvinnor. Man kan se många kvinnor på kontoret men då är det mycket HR.. Inte projektledare                  
eller konsultchefer. Det finns men är inte lika vanligt." 
 

När jag frågar Marielle om detta kommer att hindra henne från att söka sig till chefstjänster i                 

framtiden säger hon: “Oftast söker man inte chefsjobb utan man blir befordrad.. så jag vet               

inte.. Det går jättebra för två av mina kompisar.. dom har chefsjobb och det har dom ju fått                  

för att dom har kvinnliga chefer. Dom cheferna har ansträngt sig för att lyfta dom. Så man                 

ska ju ha tur." 

Informanten Ròza har arbetat inom IT-sektorn i 12 års tid. Under åtta år har hon arbetat i                 

Ungern och under de senaste fyra åren har hon arbetat i Stockholm. Hon berättar att hon                

under dessa år avancerat flera gånger, i Ungern såväl som i Sverige. När jag frågar om hon                 

tror att hon kommer att avancera ytterligare ställer hon sig tveksam till hur goda utsikterna               

för vidare avancemang är. Eftersom hon har bott i Sverige i enbart ett par års tid upplever hon                  

att hon har vissa språkliga begränsningar. 

23 



 

Jag frågar om det talas flera olika språk på arbetsplatsen, och det svarar hon att det                

gör. Företaget hon arbetar på är multinationellt med kontor i flera olika länder i Europa. Jag                

undrar om det finns några chefer som pratar andra språk än svenska och hon säger att det gör                  

det men att hon blir osäker av att inte kunna flytande svenska även om hon “pratar bättre och                  

bättre”. Hon berättar att endast män innehar de högre chefspositionerna på hennes arbetsplats,             

och att det inte känns så “troligt” att hon skulle få en sådan tjänst i framtiden. 

Bilder av manlighet och kvinnlighet finns inbyggda i olika positioner i arbetslivet och             

inom organisationer (Wahl et al. 2008, 67). Att chefskap antas vara manligt kodat kan förstås               

i enlighet med att kvinnor idag är starkt underrepresenterade på chefspositioner, framför allt             

på högre nivåer (Alveson & Due Billing, 150). I Kanters studie från (1977) fann Kanter att                

kvinnor i allmänhet återfanns på de mest underordnade och maktlösa positionerna inom            

organisationer och med minst grad av inflytande. Kvinnors positioner kännetecknades av           

dåligt inflytande, låg grad av rörlighet och liten möjlighet till utveckling och avancemang.             

Förutom antalets betydelse inom arbetsgrupper, avdelningar och organisationer är två av           

Kanters andra bidrag till teoretisering och strukturell förståelse även en möjlighetsstruktur           

och en maktstruktur. Detta innebär de möjligheter olika individer (här kvinnor) har att             

förflytta sig och utvecklas inom organisationen (Wahl et al. 2008, 67).  

Förutom Kanters teorier om möjligheter och maktstrukturer inom organisationer och          

hur dessa begränsar kvinnors möjligheter till avancemang vill jag lyfta två andra aspekter,             

vilka Davies and Mathies (2005) och Wahl (1999), och säkert många med dem, tar upp som                

bristen till identifikation av chefer såväl som medarbetare. Dessa menar att upplevelsen av att              

inte ha möjlighet att göra karriär i sig verkar hämmande då det i studier har visats att personer                  

anpassar beteenden utefter de möjligheter som finns till buds. Detta innebär exempelvis att             

bristande möjligheter att identifiera sig med personer som återfinns på chefspositioner kan            

resultera i att den anställde inte söker dessa typer av tjänster. Den andra aspekten är chefers                

identifikation med den anställde, vilket framkommit i studier där detta visats bidra till att              

manliga chefer gärna rekryterar andra män till chefspositioner. (Wahl 1999, 65). Detta            

handlar alltså inte om att den anställdes bristande möjligheter till identifikation utgör hinder             

eller möjligheter till avancemang, utan att det är chefens förmåga eller oförmåga att             

identifiera sig med den anställde som möjliggör eller begränsar. 

Utifrån dessa av informanternas utsagor framkommer inte bara en bild av deras egna             

möjligheter att avancera inom respektive företag eller inom IT-sektorn utan också en            
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förståelse för IT-företagen som könssegregerade. Att få kvinnor är chefer innebär att dessa             

positioner troligtvis istället innehas av män, vilket påvisar åtskillnad i grad av inflytande och              

makt. Johannas farhågor, att som kvinna inte uppfattas som en ledare trots att hon kan tänkas                

inneha egenskaper som skulle kunna vara att betrakta som önskvärda för chefer, kan kopplas              

till att chefskap ofta uppfattas som manligt kodat och att egenskaper förstås olika beroende på               

om män eller kvinnor uppvisar dem. Marielles berättelse om att kvinnliga vänner haft             

möjligheter att nå chefspositioner för att de haft turen att ha kvinnliga chefer, stärker tidigare               

teorier om möjligheter i organisationer beroende på de könsstrukturer som finns.  

Av Marielles berättelse att döma är det, vidare, ytterst ovanligt med mörkhyade chefer             

inom sektorn. Detta bidrar till en förståelse för att man även bör ha rasistiska maktfaktorer i                

åtanke. Organisationsstrukturer producerar och reproducerar därför även rasistisk kontext i          

enlighet med positioner av makt och inflytande vilket jag förstår som att nästan enbart vita               

människor återfinns på chefspositioner. Även de språkliga skillnader och begränsningar det           

medför kan förstås som en intersektion med kön i detta fall. 

Det framkommer en bild av strukturer som begränsar kvinnors möjligheter till           

rörlighet och inflytande, oavsett om det är chefer som inte rekryterar kvinnor till             

chefspositioner eller om det är bristen på identifikation som sätter käppar i hjulet för              

avancemangen. Att informanterna, även kanske kvinnor i allmänhet, inte har möjlighet att            

identifiera sig med chefer inom IT-sektorn visas genom av att de inte ser det som troligt att                 

just de skulle ha möjlighet att få dessa typer av tjänster, trots att de flesta av dem gärna vill                   

det.  

Att inta ledande positioner - avkall på tekniska tjänster 

Informanten Marielle berättar att flera kvinnliga kollegor till henne och kontakter i branschen             

övergått till ledande roller “mer åt management” där de istället arbetar med att få team att                

prestera och arbeta med administration. Hon förklarar att detta inneburit att de lämnat de              

tekniska roller de tidigare haft.  

Jag frågar om kollegorna själva valt att byta roller varpå och hon svarar att det kan                

vara både och. Ibland handlar det om juniorer som vill bli utvecklare och att de istället sätts                 

på roller som är mer övergripande vilket innebär att de hamnar i ett annat karriärspår:  

“Flera kompisar, kvinnor, har lämnat sin tekniska roll men sedan bytt till en roll mer inom                

management eller en projektledarroll. Då får de jobba mer med att coacha teamet och mindre               
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med det tekniska.” Jag kommenterar att hon säger kompisar och frågar var de har arbetat.               

Hon säger då: 

"Ja alltså de jag tänker på nu är före detta kollegor. Kvinnor uppmuntras inte lika mycket till tekniska                  
roller. Min teori är att killar som är utvecklare ses som mer nördar. 
Medan kvinnor har pluggat sig till det alltså i skolan tyckt att det varit kul med det tekniska. 
Då är det närmare att kvinnor får en projektledarroll." 
 

Det som framkommer i informantens berättelse återfinns i andra studier där det framkommit             

att kvinnor inom IT-sektorn i stor utsträckning uppmuntras till “mindre tekniska roller”. I en              

studie av Davies and Mathieus (2005) förklaras detta delvis med att chefer och kollegor inom               

IT-sektorn tillsätter personal inom tekniska tjänster baserat på en uppfattning om den            

anställdes personliga intresse. Fastän ett personligt intresset inte direkt kan härledas till            

faktisk kompetens finns det enligt Davies och Matheus (2005) en sådan föreställning hos             

många chefer och även bland personal i de undersökta företagen. Ett personligt intresse             

missuppfattas därför som faktisk kompetens (Davies & Mathieu 2005, 19ff). En kan undra             

hur en chef kan göra en bedömning om en persons privata engagemang och intresse. I Davies                

och Mathieus (2005) studie fann man att bedömningar gjordes utefter hur stort tekniskt             

intresse en uttryckte genom att arbeta övertid med tekniska produkter. Utöver detta antogs en              

vara tekniskt intresserad genom att ignorera det sociala samspelet på kontoret och istället             

isolerade sig bakom skärmen och programmerade. En annan aspekt var att prata mycket och              

ofta om programmering och teknologi. Davies och Mathieu (2005) menar att dessa uttryck             

för intresse särskilt gynnar män som grupp betraktade. 

En annan aspekt Davies och Mathieus (2005) tar upp handlar om kvinnors särskilda             

interpersonella egenskaper. Detta handlar om att kvinnor av chefer inom IT-sektorn ofta antas             

vara mycket mer kommunikativa än män, vilket innebär att de oftare anställs inom             

managementroller och därför är mer lämpade att inneha denna typ av roll (Davies & Mathieu               

2005, 17ff). Detta skulle kunna förstås som en motsättning gentemot tidigare resonemang om             

att kvinnor inte skulle ha samma möjligheter att inta ledande befattningar inom IT-sektorn             

men det förra får då avse högre befattningar och övergripande roller som coacher eller              

projektledare som chefer på lägre nivåer. 
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IT-sektorn och synen på programmerare i förändring 

Flera av informanterna har uttryckt en tilltro till att IT-sektorn och synen på programmerare              

håller på att ändras. Ett gemensamt drag för mångas berättelser är att IT-sektorn ändras i takt                

med att fler kvinnor tillkommer i yrken som rör programmering. 

Informanten Ròza berättar exempelvis att "Fler och fler kvinnor gör intåg så jag hoppas att               

saker kommer att ändras." En annan informant säger: "Det kommer in fler och fler tjejer i                1

branschen så man hoppas ju att det blir bättre." Denna kommentar kan förstås som en               

förhoppning om att arbetssituationen kan komma att ändras för kvinnor verksamma inom i             

IT-sektorn. Eftersom vi samtalar kring tekniska roller, utgår jag från att det är det är tekniska                

roller som avses eftersom informanten tidigare uttryckt missnöje över att kvinnor på den egna              

arbetsplatsen nästan enbart arbetar med HR och administration. 

Maria Stanfors (2003) har resonerat kring det historiska mönster av kvinnors intåg på             

mansdominerade yrken. Arbeten och yrken som i stort sett enbart män arbetat inom och som               

varit manligt kodade har i tider av ökad efterfrågan på arbetskraft i samband med ekonomisk               

expansion eller andra former av underskott på arbetskraft omförhandlats. Dessa arbeten har            

med ett ökat antal kvinnor omförhandlats och i vissa fall femininiserats, det vill säga övergått               

från att vara manligt kodade till att i vissa fall vara kvinnligt kodade eller mer eller mindre                 

neutrala (Stanfors 2003, 93). Ett ökat antal kvinnor på arbetsplatsen skulle alltså innebära att              

könsstrukturerna skulle ändras och de konsekvenser detta medför skulle komma att minska i             

uttryck (Kanters 1999). Viktigt är ändå att säga att detta i dagsläget endast kan spekuleras               

kring. 

Informanten Marielle berättar att det på hennes arbetsplats samtalats kring vikten av att få in               

fler kvinnor till arbetsplatsen men att hon saknar den typen av diskussioner gällande andra              

minoriteter inom IT-sektorn. Jag frågar varför detta är viktigt och hon svarar: 

"Ett team presterar bäst om det är flera olika typer personligheter och också erfarenheter. Man behöver                
ha många perspektiv. Om det bara sitter en massa vita män har dom mycket lika perspektiv. Det finns                  
såklart vita män som är öppensinnade och kan ha förståelse för andras perspektiv och erfarenheter men                
då har de säkert arbetat tillsammans med personer som inte är som dom." 
 

Detta kan förstås i enlighet med tidigare forskning som påvisat de många fördelar mångfald              

medför till arbetsplatser (jämför Doerschuk et al. 2009). Marielles kommentar kan, om än             

1 "More and more women are entering so I hope things will change." 
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potentiellt långsökt, också tolkas som en farhåga om att sektorn och programmeraryrket            

fortsatt kan komma att domineras av mestadels vita personer, även om kvinnor ökar i antal. 

En annan informant uttrycker att det samtidigt finns vissa faktorer som hindrar            

kvinnor från att söka sig till IT-sektorn och programmering: “Och jag kan se tjejer som inte                

riktigt vågar.. Jag kan se att dom tycker att det är kul (med programmering reds anm.) att dom                  

är intelligenta men de tar inte steget. De skulle kunna bli så bra på det men att dom hindras av                    

den bilden. “ 

Jag frågar vad hon menar med bilden. varpå hon svarar: 

“Jag tror att den allmänna bilden är en socialt inkompetent kille som sitter inne och gejmar                

dygnet runt. Och det var bilden jag hade innan jag började. Det och att det är svårt och                  

nördigt.” Jag frågar lite skämtsamt om det inte är svårt och nördigt varpå informanten glatt               

varar: “Jo!! Men man kan göra något svårt och nördigt och vara kvinna och gilla att festa och                  

sminka sig och ja att det inte har med saken att göra. Du blir inte en bättre programmerare för                   

att... äh, inget ont mot dom..men den stereotypa nörden.. ja.. du behöver inte vara sån för att                 

programmera.” Amanda beskriver att rollen som utvecklare och arbetet inom IT håller på att              

ändras: 

Hela den bilden av IT håller på att ändras. En ganska stor del av de flestas verksamhet. Jag tror att                    
nidbilden måste ändras för att den ska passa ihop med utvecklingen. 
Utvecklarrollen eller IT-rollen har ändrats. Alla måste bli mer kommunikativa nu. Den stereotypa             
bilden av programmerare är på väg att suddas ut. Man är utvecklare men har mer kundmöten och såna                  
saker… så rollen måste se annorlunda ut. Det är som att nidbilden av programmerare är på väg att                  
suddas ut. 

Att fler kvinnor börjar arbeta inom IT-sektorn och de mer tekniska rollerna kan förstås som               

att den allmänna bilden av en programmerare håller på att förändras. Informanterna har             

tidigare resonerat kring att det kan verka begränsande för kvinnor i och med avsaknad av               

identifikation samt tilltron till de egna förmågorna. Informanterna beskriver också att           

innehållet i arbetet ändrats för att möta en bredare arbetsmarknad och roller där social              

kompetens efterfrågas. IT-sektorn har ökat i omfattning under de senaste decennierna och det             

finns ett stort behov av kompetenser och arbetstagare (IT- och Telekomföretagen). Att vissa             

roller omförhandlas till att innehålla fler kundmöten och att social kompetens efterfrågas i             

arbetet skulle därför kunna förstås som en del av en omförhandling. 

I Studien Gender Inequality in the IT Sector in Sweden and Ireland från             

arbetslivsinstitutet (2005) använder forskarna Davies och Mathieu (2005) benämningen         

“technical plus” för att förklara de typer av roller som utvecklats inom IT-sektorn till att               
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innehålla mer kommunikativa inslag eller management och testning. I deras studie fann man             

att majoriteten av kvinnor inom IT-sektorn återfinns inom dessa yrken. I deras studie fann              

man att lönenivåerna inte nödvändigtvis skiljdes åt nämnvärt mellan “rena” tekniska yrken            

och det som de benämnde som “technical plus”-yrken. Det som gemensamt gav status till              

arbetet var istället att arbetstagaren arbetade med ett tekniskt fokus. Att vara tekniskt             

orienterad gav därför högre status. Att kvinnor efterfrågades till yrken som inte enbart var              

“rent tekniska” kopplades samman med att kvinnor ansågs vara mer kvalificerade till dessa             

yrken på grund av deras färdigheter med människor (Davies & Mathieu 2005, 17ff). Detta              

kan ses som en motsättning till utgångspunkten om att de tekniska yrkena är under              

omförhandling. Synen på att mer tekniska yrken är mer passande för män och att kvinnors               

“essentiella” egenskaper som goda kommunikatörer eftersöks kan istället antas vara          

uppkomsten av nya roller och yrken och en form av förskjutning av segregation.  

Informanterna återkommer flera gånger till att den allmänna synen på en           

programmerare och IT-sektorn som helhet är under förändring. Detta framkommer i samtal            

kring förhoppningar och önskningar men också i samtal om hur situationen är nu då de               

relaterar till tankar om att att deras nuvarande situation inte alltid kommer att vara just som                

den ser ut nu. Detta kan tolkas som en medvetenhet kring kontextens tidsbundenhet och att               

förändringar kan vara på väg att ske.  

Sammanfattning 

De informanter jag har intervjuat delger både förhoppningar och vissa farhågor gällande            

IT-sektorn och deras framtid inom den. De informanter som önskar göra karriär inom             

IT-sektorn berättar att kvinnor på ledande positioner behövs och att de gärna skulle arbeta på               

ledande befattningar. En del av informanterna ser möjliga karriärvägar i och med att vissa              

företag letar kvinnor på chefspositioner. De hinder som tas upp rör framförallt att nästan              

enbart vita män återfinns på högre chefstjänster. Detta medför att informanterna av olika skäl              

upplever hinder för att de i framtiden ska kunna inneha liknande tjänster. I enlighet med               

tidigare forskning medför svårigheter med identifikation att kvinnor inte söker sig till sådan             

tjänster (Davies & Mathieu, 2005; Women in the Workplace, 2018), eller rentav lämnar             

branschen (Glass et al. 2013). Andra studier påvisar att manliga chefer i högre grad rekryterar               

andra män till chefspositioner (Wahl, 1992) vilket återkommer i informanternas berättelser.           

Att mestadels män återfinns på chefspositioner kan därför ses som en könad norm som              
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verkar begränsande. Att söka sig till ledande befattningar kan medföra vissa begränsningar.            

Exempelvis kan roller inom management i enlighet med tidigare studier och informanternas            

återgivelser vara att göra avkall på framtida teknisk expertis. Dessa roller benämner Davies             

och Mathieu (2005) som "technical plus". Inom dessa roller finns krav på exempelvis goda              

kommunikativa förmågor, vilka kan tolkas vara kvinnligt könade. Att vara tekniskt kunnig            

kan därför ses som mer manligt kodat. Detta ställer vissa frågor gällande om IT-rollen              

verkligen är under förhandling (Stanfors 2003) eller om könssegregationen istället förskjuts.           

Att fler kvinnor tillträder IT-sektorn upplever informanterna enbart positivt och de hyser stor             

tilltro till att detta kommer att ske. För att detta ska menar de, i enlighet med tidigare                 

forskning (Master et al. 2016: Cheryan et al. 2015), att stereotyper kring hur en              

programmerare är måste och kommer att ändras.  

Avslutande reflektioner och slutsatser 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning på området, studiens              

begränsningar samt förslag på fortsatt forskning. Genom kvalitativa intervjuer med 4           

informanter har fynd gjorts i enlighet med tidigare forskning inom området organisation och             

kön samt inom IT-programmering. Informanterna har berättat att de inte får lika mycket             

respekt som sina manliga kollegor. Det tar sig i uttryck att de inte upplever sig bli lyssnade                 

på, och en upplevelse av att deras åsikter inte är lika mycket värda vilket går i linje med                  

Kanter (1977) och Wahls (1992) teorier kring effekter av minoritetspositioner. Enligt           

informanternas berättelser är det ibland svårt att veta orsakerna till att de blir behandlade              

annorlunda eller dåligt. En sådan faktor är åldersrelaterad, en annan faktor är relaterad till              

etnicitet. Ett huvudsakligen vitt och manligt kodat nördideal framträder inom          

IT-programmering i likhet med Alfrey och Twines (2016) fynd. Samhälleliga föreställningar           

om att kvinnor inte är lika kompetenta programmerare framkommer. I enlighet med bland             

annat Ackers (2006) teorier är därför organisationerna genomsyrade av samhällelig kontext.           

Informanterna hyser förhoppningar och vissa farhågor inför framtiden för kvinnor inom           

IT-sektorn såväl som för sina egna möjligheter och positioner inom den. De hinder som tas               

upp rör framförallt att nästan enbart vita män återfinns på högre chefstjänster. Detta medför              

att informanterna av olika skäl upplever hinder för att de i framtiden ska kunna inneha               

liknande tjänster. I enlighet med tidigare forskning medför svårigheter med identifikation att            
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kvinnor inte söker sig till sådan tjänster (Davies & Mathieu, 2005; Women in the Workplace,               

2018), eller rentav lämnar branschen (Glass et al. 2013). Förhoppningar rör framförallt            

kvinnors ökade intåg inom IT-sektorn och en förändrad bild av den stereotype            

programmeraren. För att ska detta ska ske, menar informanterna, i enlighet med tidigare             

forskning (Master et al. 2016: Cheryan et al. 2015), att stereotyper kring hur en              

programmerare är måste och kommer att ändras. För att motverka kvinnors avhopp från             

IT-sektorn bör kvinnors möjligheter öka och göras kända genom ökad synlighet och            

deltagande. I tidigare studier menar forskare att ökad synlighet och ökat deltagande kring             

ledande befattningar (Corell & Mackenzie 2016) sägs motverka avhopp. I enlighet med dessa             

resonemang menar jag att kvinnor inom IT-sektorn måste synliggöras, vilket denna studie            

medverkar till. 

Wahl (1992) fann att kvinnor i mansdominerade arbetsplatser hade möjligheter att           

konstruera kvinnlighet på nya sätt därför att förväntningar på kvinnor inom organisationer            

inte var lika utpräglade på arbetsplatserna. Eftersom ett mycket starkt vitt och maskulint             

kodat nördideal framträder i denna studie ställer jag mig frågande till om så är fallet inom                

IT-sektorn. Jag anser därför att fler studier på området IT-programmering behöver           

genomföras. Hur framtiden kommer att se ut för kvinnor inom IT-sektorn kan man enbart              

spekulera kring. Huruvida antalet kvinnor på ledande position kommer att öka inom            

IT-sektorn får framtiden visa. Jag menar också att det i enlighet med Davies and Matiheus               

(2005) fynd kring de roller de benämner som "technical plus" behöver utredas av framtida              

forskning, om en könssegregering är på väg att motverkas eller om enbart en förskjutning av               

könssegregation kommer, och håller på, att ske. 
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Käll- och litteraturförteckning 

Otryckta källor 

Intervjuer  

Namn: Ròza 

Sysselsättning: IT-konsult, 100%  

Ålder: 38 år 

Kön: Kvinna 

Hudfärg: Vit (tolkat av intervjuare) 

Bor: Storstad i Sverige 

Datum: 2019-03-19 

Intervjuns längd: 30 minuter 

 

Namn: Johanna 

Sysselsättning: Studerande 100% och anställd om 50% som utvecklare 

Ålder: 30 år 

Kön: Kvinna 

Hudfärg: Vit (tolkat av intervjuare) 

Bor: Storstad i Sverige 

Datum: 2019-04-15 

Intervjuns längd: 80 minuter 

 

Namn: Amanda 

Sysselsättning: Utvecklare, 100% 

Ålder: 27 år 

Kön: Kvinna 

Hudfärg: (tolkat av intervjuare) 

Bor: Mellanstor stad i Sverige 

Datum: 2019-04-15 

Intervjuns längd: 60 minuter 
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Namn: Marielle 

Sysselsättning: kombinerad tjänst om testare och utvecklare, 100% 

Ålder: 30 år 

Kön: Kvinna 

Hudfärg: Mörkhyad (enligt informanten själv) 

Bor: Storstad i Sverige 

Datum: 2019-04-26 

Intervjuns längd: 50 minuter  

 

Tryckta källor 
Kommittédirektiv 2003:18. Utredning om den könssegregerade svenska arbetsmarknaden.  

www.womeninthecorkplace.com (Webbsidan besökt: 2019-05-21) 

www.Itochtelekomföretagen.se (Webbsidan besökt: 2019-05-21) 
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Bilaga 

Intervjuguide 
Skulle du kunna beskriva dig själv för mig? 

- ålder 
- år i branschen 
- arbetsuppgifter 
- trivs du? 

 
 
Varför började du med IT-programmering? 
 
Branschen beskrivs ofta som mansdominerad, stämmer det in på din arbetsplats? 

- Hur märker du av det? 
- Berätta om branschen! 

 
Upplever du att du blir behandlad annorlunda för att du är kvinna på ditt arbete?  

- Vad beror det på? 
 
Vad finns det för föreställningar om dig som kvinna på arbetsplatsen? 

- Hur märker du det? 
- Hur påverkar det dig? 

 
Hur är dina relationer till kollegor och chefer på arbetsplatsen? 

- Tror du att det hade varit annorlunda om du var man? 
 
Hur ser du på framtidsutsikterna för kvinnor inom IT-sektorn? 
Hur upplever du dina egna framtidsutsikter? 

- vilka hinder/möjligheter ser du? 
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